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Администрација и управа

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 51 број: 112-
8835/2021 од 28.09.2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – 
Управа за заштиту биља, Нови Београд, Омладинских 
бригада 1

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Београд, 
Одељење фитосанитарне инспекције

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама, и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о признавању пре-
кршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена 
технологија или из научне области менаџмент и бизнис 
– одсек агроекономија или из стручне области технолош-
ко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма 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 
радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Крагујевац, 
Одељење фитосанитарне инспекције

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама, и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о признавању пре-
кршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке – одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена 
технологија или из научне области менаџмент и бизнис 
– одсек агроекономија или из стручне области технолош-
ко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма 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 
радном месту.

Место рада: Краљево и Крагујевац.

3. Радно место фитосанитарни 
инспектор, у звању саветник

Одсек фитосанитарне инспекције Ниш, 
Одељење фитосанитарне инспекције

3 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области; поступа 
по представкама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама, и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о признавању пре-
кршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена 
технологија или из научне области менаџмент и бизнис 
– одсек агроекономија или из стручне области технолош-
ко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма 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 
радном месту.

Место рада: Зајечар, Лесковац и Врање.

4. Радно место гранични фитосанитарни 
инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне инспекције 

Суботица, Одељење граничне фитосанитарне 
инспекције

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области на гра-
ничним прелазима; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа из делокруга рада инспекције и учествује у 
изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек прехрамбена технологија или из научне 
области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – одсек за 
прехрамбену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким 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 радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Хоргош.

5. Радно место гранични фитосанитарни 
инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне инспекције 
Београд, Одељење граничне фитосанитарне 

инспекције
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области на гра-
ничним прелазима; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и 

саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа из делокруга рада инспекције и учествује у 
изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек прехрамбена технологија или из научне 
области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – одсек за 
прехрамбену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким 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 радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Батровци и Гранични пре-
лаз Београд – аеродром.

6. Радно место гранични фитосанитарни 
инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне инспекције 

Мали Зворник, Одељење граничне 
фитосанитарне инспекције

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области на гра-
ничним прелазима; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа из делокруга рада инспекције и учествује у 
изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек прехрамбена технологија или из научне 
области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – одсек за 
прехрамбену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким 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 радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Мали Зворник.

7. Радно место гранични фитосанитарни 
инспектор,  

у звању саветник
Одсек граничне фитосанитарне инспекције 

Прешево, Одељење граничне фитосанитарне 
инспекције

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и пре-
вентивно деловање у фитосанитарној области на гра-
ничним прелазима; поступа по представкама и извешта-
ва подносиоце о предузетим радњама и мерама, и даје 
обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати приме-
ну прописа из делокруга рада инспекције и учествује у 
изради анализа и извештаја; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек 
ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек 
општи или одсек прехрамбена технологија или из научне 
области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или 
из стручне области технолошко инжењерство – одсек за 
прехрамбену технологију на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким 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 
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државни стручни испит, положен испит за инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Гранични прелаз Прешево и Гранични пре-
лаз Градина.

8. Радно место програмер 
информатичар, у звању саветник

1 извршилац

Опис послова: Утврђује корисничке захтеве и спро-
води анализу пројектних задатака и изборе процедура 
њихових решавања; пружа стручну подршку у пројекто-
вању модела података, модела процеса и корисничког 
интерфејса софтвера које користи Управа; пружа стручну 
подршку у пројектовању логичке струкутре инфомацио-
них система, база података, извешаја, апликација и сај-
това који се користи у фитосанитарној области; тестира 
програмске целине по процесима; организује врши пре-
узимање, расподелу и инсталирање нове опреме; орга-
низује и утврђује методологије и поступке за админист-
рирање оперативних система, обавља и друге послове по 
налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
организационе науке, одсек информациони системи и 
технологије или из научне области математичке науке 
или из научне области рачунарске науке или стручне 
области електротехничко и рачунарско инжењерство на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

9. Радно место за административно-
евиденционе послове, у звању референт

Одељењe за здравље биља  
и биљни карантин

1 извршилац

Опис послова: Уноси и обрађује податке добије-
них резултата везано за праћење штетних организа-
ма; проверава и обрађује податке по програму мера у 
области здравља биља и биљног карантина; провера-
ва и обрађује податке везано за извештајно прогнозне 
послове; припрема материјале за седнице стручних коми-
сија везано за здравље биља и биљни карантин; врши 
административне послове у вези са уговорима у области 
здравља биља и биљног карантина; води евиденцију и 
административне послове у вези са фитосертификатима; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: завршена средња стручна школа у четворого-
дишњем трајању или гимназија друштвеног или природ-
ног смера, радно искуству у струци од најмање 2 годинe, 
положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва радна 
места и избор кандидата се врши на основу провере ком-
петенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, посебне 
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.
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 (писано). 
2. дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару). 
3. пословна комуникација – провераваће се путем симу-
лације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведених области, 
на траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писме-
ност, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 

потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

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 
компетенција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

За радно место под редним бројем од 1 - 3:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управ-
ни спорови, основе прекршајног права и прекршајни 
поступак, основе вештине комуникације и конструкти-
вног решавања конфликата), посебна функционална 
компетенција за радно место, релевантни прописи из 
надлежности органа (Закон о здрављу биља, Закон о 
садном материјалу воћака винове лозе и хмеља, Закон 
о средствима за заштиту биља, Закон о семену, Закон о 
средствима за исхрану биља, Закон о ГМО, Закон о без-
бедности хране) и посебна функционална компетенција 
за радно место, релевантни пописи из делокруга радног 
места (Правилник о фитосанитарној контроли биља, 
биљних производа и прописаних објеката у међународ-
ном промету, Правилник о листама штетних организама 
и листама биља, биљних производа и прописаних обје-
ката и Правилник о утврђивању Програма мера заштите 
здравља биља) – провераваће се усмено путем симула-
ције.
2. посебна функционална компетенција за радно место 
– возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију 
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни обра-
зац. 

За радно место под редним бројем од 4 - 7:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управ-
ни спорови, основе прекршајног права и прекршајни 
поступак, основе вештине комуникације и конструк-
тивног решавања конфликата) посебна функционал-
на компетенција за радно место, релевантни прописи 
из надлежности органа (Закон о здрављу биља, Закон 
о средствима за заштиту биља, Закон о средствима за 
исхрану биља, Закон о ГМО, Закон о безбедности хране) 
и посебна функционална компетенција за радно место, 
релевантни пописи из делокруга радног места ( Правил-
ник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа 
и прописаних објеката у међународном промету и Пра-
вилник о листама штетних организама и листама биља, 
биљних производа и прописаних објеката) - провераваће 
се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место 
– возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију 
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни обра-
зац. 

За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (Базе података - MS SQL) посебна 
функционална компетенција за радно место, релевантни 
прописи из надлежности органа (Закон о здрављу биља) 
и посебна функционална компетенција за радно место, 
релевантни пописи из делокруга радног места ( Закон о 
заштити података о личности) - провераваће се писаним 
путем у облику писане симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место 
– возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију 
возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни обра-
зац. 

За радно место под редним бројем 9:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (методе и технике при-
купљања, евидентирања и ажурирања података у база-
ма података, канцеларијско пословање, припрема мате-
ријала и вођење записника на састанцима) и релевантни 
прописи из делокруга радног места (Закон о здрављу 
биља) – провераваће се писаним путем у облику писане 
симулације.

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 

(управљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и проме-
нама, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).
I
V Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адре-
су: Министарство пољопривреде, шумарства и водоприв-
реде, Немањина 22-26, 11000 Београд, или се предају 
непосредно на писарници Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места”. 

V Лица задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Даниела Гилезан, тел. 011/3616-284 од 10.00 до 
12.00 часова.

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

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 огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штам-
паној верзији на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 
22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наве-
деног 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 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

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

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

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

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



Администрација и управа
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Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном струч-
ном 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 служ-
бених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 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 Министарства. 

Кандидати који желе да конкуришу на више радних мес-
та, попуњавају пријавни образац за свако радно место 
посебно.

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

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

XII Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће 
се спровести, почев од 10. јануара 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем 
на адресе које су навели у својим пријавама или путем 
email адресе.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција, понашајних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Учесници 
конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контак-
те (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 
неодређено време траје шест месеци. Државни службе-
ник 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 непот-
пуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је име-
новао в.д. директора Управе за заштиту биља.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
(www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
пољопривреде, шумарства и водопривреде; на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), 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.

БЕОГРА Д

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Устаничка 14

Оглашава

JАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких радних 

места 
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршај-
ни суд у Београду, Београд, Устаничка 14.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место записничар  
у звању референт

2 извршиоца

Опис послова: Обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен; врши препис тонског записа; води записнике на 
суђењима и обавља послове по диктату судије; распи-
сује позиве за рочишта и претресе и експедује их; експе-
дује дописе, обавештења и наредбе које судија донесе, 
а у извршном одељењу врши прво експедовање одлу-
ке извршног судије; води рачуна о уредности списа и 
води попис списа сходно одредбама Судског пословника; 
обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; 
по потреби дежура са судијом; ажурира податке у 
СИПРЕС апликацији; стара се о чувању и преносу пода-
така, доступности материјала, исправности биротехнич-
ке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и 
другог потрошног материјала; обавља друге послове по 
налогу судије, секретара суда и шефа дактилобироа. 

Услови за рад: средња стручна спрема IV степен, 
друштвеног, природног или техничког смера, положен 
државни стручни испит, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилографа I класе 
и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

III Место рада: Седиште Прекршајног суда у Београду, 
Београд, Устаничка 14. 

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

1. Провера општих функционалних компетенција 
• организација и рад државних органа РС – провераваће 
се путем теста (писмено), 
• дигитална писменост – провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се писмено 
путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уред-
но и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је 
приложен и кандидата ослободи тестовне провере. 

Провера сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

Информације o материјалимa за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Београду.

Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Посебне функционалне компетенције које се про-
веравају за радно место записничар су:
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар, Познавање подзаконских аката, интер-
них процедура и других аката органа релевантних за 

обављање послова радног места записничара (провера 
ће се вршити писаним путем – тест и усменим путем – 
разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови-познавање канцеларијског 
пословања (провера ће се вршити писаним путем – тест 
и усменим путем – разговор са кандидатом). 
• Посебна функционална компетенција-положен испит 
за дактилографа I класе-провера ће се вршити увидом у 
потврду о положеном испиту. 

Након пријема извештаја о резултатима провере посеб-
них функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу посебних функцио-
налних компетенција, врши се провера понашајних ком-
петенција.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - 
провераваће се од стране дипломираног психолога путем 
упитника.

Након пријема извештаја о резултатима провере пона-
шајних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу понашајних компетенција, приступа 
се фази у којој се спроводи Интервју са комисијом.

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

V Рок за подношење пријава: Датум оглашавања: 
15.12.2021. године. Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – листу „Послови”. Последњи дан рока 
за подношење пријава је 23.12.2021. године.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Пре-
кршајног суда у Београду или у штампаној верзији у 
Кадровској служби суда у седишту суда Београду, Уста-
ничка бр.14, I спрат канцеларија број 145. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи 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 назначио 
за доставу обавештења.

VII Остали докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уве-
рења којом се потврђује стручна спрема која је наведена 
у условима за радно место; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решење, и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство у струци); 
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; 
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци (издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од 6 месеци) 
- други докази о стеченим знањима и вештинама. 

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

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/16), прописа-
но је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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Документ о чињеницама по којима се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци. 

Прекршајни суд у Београду ће прибавити доказе о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција изузев 
уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља 
саставни део образца пријаве на конкурс за радно место 
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. 

За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотоко-
пија мора бити оверена 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 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. 

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

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

VIII Рок за подношење осталих доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају 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 наведе-
не доказе који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Прекршајни суд у Бео-
граду, Београд, Устаничка 14, са назнаком „Јавни конкурс 
за попуну извршилачких радних места”.

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима кон-
курса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак (провере 
општих функционалних компетенција, посебних функцио-
налних компетенција, понашајних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом) ће се спровести у просто-
ријама Прекршајног суда у Београду у улици Устаничка 
14. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве телефона или електронске адресе које су наве-
ли у својим пријавама. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 13 часова: шеф службе за 
кадровске послове Душанка Миладиновић тел. 011/655-
0866 и секретар суда Данијела Ђукић тел. 011/655-0879.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на 
адресу Прекршајни суд у Београду, Београд, Устаничка 
14, са назнаком: „Јавни конкурс за попуну извршилачких 
радних места” или непосредно предаје у седишту Прекр-
шајног суда у Београду, Београд, Устаничка 14, Кадров-
ска служба, I спрат, канцеларија број 145.

НАПОМЕНE: Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији и огласној табли Прекршајног суда у Београду, 
на порталу Е-управе, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање и 
интернет презентације Службе за управљање кадровима. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције искључују се из даљег изборног поступка. 
Кандидати без положеног државног стручног испита за 

рад у државним органима примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе у року од шест месеци. Положен 
државни испит није предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Изборни 
поступак ће бити спроведен без дискриминације по осно-
ву расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају пропи-
сане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Државни службеник који се пријављује на 
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20), члана 9 став 1, чла-
на 10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-11034/2021 од 30.11.2021. 
године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњаваjу радна места: Канцела-
рија за информационе технологије и електронску управу, 
Београд, Катићева 14-16.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за пројектовање и 
имплементацију информационих 

система и сервиса,  
звање самостални саветник

у Одсеку за Портал еУправа, Одељење за 
Портал еУправа и сервисе, Сектор зa развој 
информационих технологија и електронске 

управе
1 извршилац

Опис послова: Планира и анализира успостављање 
магистрале органа и интеграције на националном Пор-
талу еУправа; припрема пројектну спецификацију за раз-
вој информационих система и сервиса; обавља послове 
администратора на систему за квалификовану услугу од 
поверења за електронско достављање; анализира пропи-
се и процедуре ради дефинисања пројектног задатка за 
развој, одржавање и редован рад Портала еУправа; ана-
лизира пословни систем корисника и учествује у дефи-
нисању пројектног задатка за развој, одржавање и редо-
ван рад портала и сервиса; израђује анализе извештаје 
о услугама доступним на националном Порталу еУправа; 
прати савремени развој апликација и стандарда у домену 
веб сервиса и веб портала; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; радно искуство у струци од најмање пет 
године; положен државни стручни испит; као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за пројектовање  
и развој сервиса,  

звање виши саветник
у Групи за сервисе, Одсек за Портал еУправа, 

Одељење за Портал еУправа и сервисе, 
Сектор зa развој информационих технологија

1 извршилац

Опис послова: Израђује и припрема анализе послов-
них система корисника и дефинише пројектни задатак за 
израду електронских сервиса; припрема пројектну спе-
цификацију, израђује пројектну документацију и прати 
реализацију пројеката; обавља послове администрато-
ра на систему за квалификовану услугу од поверења за 
електронско достављање; прати и примењује стандар-
де у области развоја електронских сервиса; пројектује 
електронске сервисе за потребе органа и организација; 
обавља послове интеграције система за идентификацију 
и аутентификацију на сервисима; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; радно искуство 
у струци од најмање седам година; положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

3. Начелник Одељења за информационе 
системе,  

звање виши саветник
у Сектору зa развој информационих 
технологија и електронске управе

1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одељења, пружа струч-
на упутства, координира и надзире рад државних служ-
беника у Одељењу; предлаже мере за унапређење ква-
литета информационих система и регистара; стара се 
о правилном функционисању информационих система 
и регистара; координира припрему планова за израду 
информационих система и регистара; дефинише методе 
за унапређење функционисања информационих система 
и регистара; припрема и израђује извештаје и анализе 
из области планирања, пројектовања, имплементације 
и унапталниређења информационих система и региста-
ра; координира израду општих и појединачних аката из 
делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу 
помоћника директора.

Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничког или рачунарског инжењерства, или 
научне области математичких или организационих наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; радно искуство у струци од најмање седам година; 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Начелник Одељења за мрежу и 
мрежну заштиту, звање виши саветник

у Сектору за ИТ инфраструктуру
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одељења, пружа струч-
на упутства, координира и надзире рад државних запос-
лених службеника у Одељењу; координира и надзире 
послове развоја, пројектовања, изградње, имплемента-
ције, одржавања и управљања јединственом мрежом и 
мрежним сервисима државних органа; прати савреме-
не међународне и домаће стандарде у области мрежа и 
мрежне заштите и предлаже мере за унапређење мре-
же и мрежних сервиса; координира пословима израде 
конкурсне спецификације и сервисних захтева; надзире 
реализацију уговора везаних за пројектовање, изградњу, 
имплементацију и одржавање у мрежи и мрежних сер-
виса и инсталацију мрежне опреме; координира импле-
ментацију хардвеских и софтверских решења у мрежи и 
интеграцију различитих (независних мрежа) и мрежних 
сервиса државних органа у јединствену мрежу; стара се 
о управљању IaaS (инфраструктура као сервис) услугама 
корисника јединствене мреже државних органа; израђује 
анализе и извештаје из делокруга рада Одељења; пред-
лаже стручна усавршавања за државне службенике из 
Одељења; обавља и друге послове по налогу помоћника 
директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких наука, техничко-технолошких наука, 
друштвено-хуманистичких наука и ИМТ и двопредметних 
студија на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; радно искуство 
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у струци од најмање седам година; положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

5. Пројектант за развој портала и веб-
презентација, звање саветник

у Одсеку за портале и веб-презентације, 
Сектор за стандарде дигитализације

1 извршилац

Опис послова: Планира и анализира портал и веб-пре-
зентацију; развија и дизајнира портале и веб презен-
тације; прати одржавање портала и веб презентација; 
унапређује постојеће портале и веб презентације; пра-
ти корисничка искустава применом одговарајућих ала-
та; ради на унапређењу корисничког искуства; прати 
стандардe и препорука из области развоја веб презен-
тација; сачињава извештаје о посећености портала и 
веб презентација; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких наука или техничко-технолош-
ких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; радно иску-
ство у струци од најмање три године; положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада је Београд, Катићева 14-16.

III У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике Србије 
провераваће се путем теста (писaно);
– дигитална писменост провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
– пословна комуникација провераваће се путем симула-
ције (писано).

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

Комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.

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

Посебнe функционална компетенција за радно 
место број 1
Посебна функционална компетенција за област рада 
– Област рада информатички послови - office пакет и 
интернет технологије, провераваће се путем симулације 
(писaно).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Прописи и акти из надлежности и организације 
органа – Уредба о Канцеларији за информационе техно-
логије и електронску управу, провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – Методологије – Методологија за оптимиза-
цију административних процедура, провераваће се путем 
симулације (писано).

Посебнe функционална компетенција за радно место број 
2
Посебна функционална компетенција за област рада – 
Област рада информатички послови – базе података, 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Прописи и акти из надлежности и организације 
органа – Уредба о Канцеларији за информационе техно-
логије и електронску управу, провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Страни језик – eнглески језик ниво Б2, провера-
ваће се писмено путем теста.

Посебнe функционална компетенција за радно место 
број 3
Посебна функционална компетенција за област рада – 
Област рада информатички послови – базе података, 
провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
– Послови руковођења – основе управљања људским 
ресурсима, провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Прописи и акти из надлежности и организације 
органа, Закон о електронској управи – провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Страни језик – eнглески језик ниво Б2, провера-
ваће се писмено путем теста.

Посебнe функционална компетенција за радно место 
број 4
Посебна функционална компетенција за област рада – 
Област рада информатички послови – информациона 
безбедност, провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
– Послови руковођења – основе управљања људским 
ресурсима, провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Процедуре, опрема, софтвери и друго – мреж-
ни протоколи, IP/MPLS и рутинг протокола (BGP, OSPF, 
ISIS itd.) – елементи мрежне инфраструктуре, LAN и WAN, 
провераваће се путем симулације (писано).

Посебнe функционална компетенција за радно место 
број 5
Посебна функционална компетенција за област рада 
- Област рада информатички послови – Оffice пакет и 
интернет технологије, провераваће се путем симулације 
(писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Прописи и акти из надлежности и организације 
органа – Уредба о Канцеларији за информационе техно-
логије и електронску управу, провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Софтвери и програмски језици – WordPress, про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Страни језик – eнглески језик ниво Б2, провера-
ваће се писмено путем теста.

За радно место број 1, 2 и 5 понашајне компетен-
ције (управљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионалних односа 
и савесност, посвећеност и интегритет), провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

За радно место број 3 и 4 понашајне компетенције 
(управљање информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; орјентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; савес-
ност, посвећеност и интегритет и управљање људским 
ресурсима), провераваће се путем психометријских тес-
това и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија 
за информационе технологије и електронску управу, 
Катићева 14-16, 11000 Београд, са назнаком “За јавни 
конкурс – попуњавање извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Ружица Нелки, телефон 011/3340-737, од 10.00 до 13.00 
часова сваког радног дана.

VI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник на јавном конкурсу 
пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније није 
престајао радни однос у државним органима због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење 
пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње да тече првог 
наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интер-
нет презентацији Канцеларије за информационе техноло-
гије и електронске управе www.ite.gov.rs 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се оба-
вештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од 

дана пријема пријаве, достављањем наведеног подат-
ка на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или на непосредно на адресу: ул. Катићева 14-16, 11000 
Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве 
која је доступна на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет 
презентацији Канцеларије за информационе технологије 
и електронску управу www.ite.gov.rs или у штампаној вер-
зији у пословним просторијама Канцеларије за информа-
ционе технологије и електронску управу, ул. Катићева 
14-16, 11000 Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тестирања 
опште функционалне компетенције – дигитална писме-
ност, неопходно да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
важећи Сертификат, потврду или други доказ о позна-
вању рада на рачунару. Докази о познавању рада на 
рачунару се достављају у оргиналу или у форми оверене 
фотокопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања страног језика који је тражен конкурсом и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције - страни језик, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних 
језика који су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који је канди-
дат приложио уместо тестовне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: оргинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оргинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оргинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује тра-
жена стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; оргинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акт из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотоко-
пију решења о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је нераспо-
ређен.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотоко-
пији. Законом о оверавању потписа, рукописа и препи-
са (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 
22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни бележник 
надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за 
које је посебним законима који се примењују пре ступања 
наведеног закона прописано да их оверава суд, односно 
општинска управа. Да основни судови, односно општин-
ске управе као поверени посао задржавају надлежност 
за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од 
01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, 
рукописе и преписе оверавати основни судови, судске 
јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, 
односно општинске управе, као поверени посао и после 
01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је 
оверена код јавног бележника или у општини или суду.

Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављаљнству; извод из матичне 
књиге рођених и уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку (“Службени гласник Републике Србије”, број 
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је 
да у поступку који се покреће на захтев странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наве-
дене доказе кандидат може доставити из пријаву сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
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подаци из службених евиденција, односно да ли жели да 
Канцеларија за информационе технологије и електронску 
управу прибави податке о којима се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писано се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу: Канцеларија за информационе 
технологије и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 
11000 Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу, подлежу пробном раду 
у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да предметни испит положе до окончања пробног рада 
(у року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног 
односа). У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005-исправ-
ка, 64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017 и 95/2018), је прописано да су кандида-
тима при запошљавању у државним орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор канди-
дата врши на основу провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у образцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести почев од 17.01.2022. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени путем поште на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетен-
ција, ће се обавити у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија“, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат, 
канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд. Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним 
просторијама Канцеларији за информационе технологије 
и електронску управу, Катићева 14-16, 11000 Београд. 
Учесницима конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу 
у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је име-
нована од стране директора Канцеларије за информацио-
не технологије и електронску управу.

Предметни оглас објављује се на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs на 
интернет презентацији Канцеларије за информационе 
технологије и електронску управу – www.ite.gov.rs на 
порталу е-Управе – www.euprava.gov.rs на огласној табли, 
интернет презентацији – www.nsz.gov.rs и у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправ-
ка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 2/19 и 67/21), Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место – шеф Одсека,  
у звању виши саветник

Одсек за надзор и праћење функционисања 
система управљања средствима 

Европске уније из ИПА националних 
програма, Одељење за надзор и праћење 

функционисања система управљања 
средствима Европске уније – Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, организује и коор-
динира рад Одсека; организује, координира и спроводи 
послове у вези са надзором и праћењем функционисања 
система у складу са критеријумима интерне контроле 
и предлаже и прати спровођење мера за унапређење 
послова надзора и праћења система управљања сред-
ствима Европске уније, укључујући и правни оквир; стара 
се о неопходној документацији и координира процесом 
поверавања управљања средствима Европске уније у 
оквиру датог програма, издаје препоруке и прати њихо-
ву испуњеност у вези са могућношћу спровођења угово-
ра, пројеката и програма предложених за финансирање 
из средстава Европске уније, у складу са расположивим 
информацијама о институционалним и административ-
ним капацитетима институција предлагача; планира и 
координира процесом утврђивања неопходног броја 
запослених у телима система и процесом утврђивања 
потребa за обукама кадрова и сарађује са телима које 
се баве организацијом и спровођењем обука за запосле-
не; координира припрему и спроводи провере на тере-
ну, укључујући извештавање у вези са резултатима про-
вера и прати спровођење корективних мера везаних за 
резултате провера и извештава у вези са тим; коорди-
нира пословима у вези са превенцијом и извештавањем 
неправилности у оквиру система управљања средствима 
Европске уније; припрема годишње изјаве о управљању 
које се достављају Европској комисији за ИПА национал-
не програме и анализира податке и припрема годишње 
извештаје о функционисању система интерне контроле 
и спровођења програма који се финансирају средстви-
ма Европске уније; координира послове превенције и 
утврђивања неправилности у оквиру система управљања 
средствима Европске уније, укључујући и координацију 
рада мреже државних службеника задужених за непра-
вилности и извештава о томе; врши надзор и праћење 
спровођења процеса управљања ризицима, анализу 
показатеља учинка система интерне контроле, анализу 
ревизорских извештаја, припрему одговора на ревизор-
ске извештаје и обезбеђује спровођење корективних 
мера у вези са пословима из надлежности Одељења; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 7 година радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

2. Радно место за спровођење надзора и 
праћење система управљања средствима 

Европске уније из ИПА националних 
програма, у звању самостални саветник
Одсек за надзор и праћење функционисања 

система управљања средствима 
Европске уније из ИПА националних 

програма, Одељење за надзор и праћење 
функционисања система управљања 

средствима Европске уније - Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Спроводи процедуре у вези са припре-
мом изјаве о управљању, учествује у извештавању и 
информисању у вези са управљањем средствима Европ-
ске уније, прати спровођење планова који се односе на 
даљи развој и унапређење система за управљање сред-
ствима Европске уније и извештава о њиховом спро-
вођењу; припрема правни и процедурални оквир сис-
тема управљања средствима Европске уније у оквиру 
ИПА националних програма; израђује документацију и 
учествује у процесу поверавања управљања средствима 
Европске уније; издаје препоруке у вези са спровођењем 
уговора, пројеката и програма предложених за финан-
сирање из средстава Европске уније, у складу са распо-
ложивим информацијама о институционалним и адми-
нистративним капацитетима институција предлагача; 
обавља послове у вези са процесом управљања непра-

вилностима у складу са процедурама; спроводи надзор 
и праћење функционисања система у складу са крите-
ријумима интерне контроле и ревизије, укључујући и кон-
тролу и анализу извештаја, спроводи провере на терену, 
извештава и прати спровођење препорука које произлазе 
из провера; прати и извештава о показатељима учинка 
система у оквиру ИПА националних програма; спроводи 
процес управљања ризицима, води регистре и припрема 
извештаје о активностима Одсека; обавља и друге посло-
ве по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

3. Радно место за оперативне послове 
надзора и праћење система управљања 

средствима Европске уније из ИПА 
програма територијалне сарадње, у 

звању саветник
Одсек за надзор и праћење функционисања 

система управљања средствима Европске 
уније из ИПА програма територијалне 

сарадње и за припрему и подршку 
систему у транзицији ка структурним 

фондовима, Одељење за надзор и праћење 
функционисања система управљања 

средствима Европске уније - Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Припрема изјаву о управљању, извешта-
вању и информисању у вези са управљањем средствима 
Европске уније за ИПА програмe територијалне сарадње; 
прати спровођење планова који се односе на даљи развој 
и унапређење система за управљање средствима Европ-
ске уније и учествује у извештавању о њиховом спро-
вођењу; пружа подршку у припреми правног и процеду-
ралног оквира система управљања средствима Европске 
уније, у припреми документације у процесу поверавања 
управљања средствима Европске уније у оквиру ИПА про-
грама територијалне сарадње, као и у пословима у вези 
са успостављањем институционалног оквира за корићење 
будућих структурних фондова Европске уније; учествује 
у издавању препорука у вези са спровођењем уговора, 
пројеката и програма предложених за финансирање из 
средстава Европске уније, у складу са расположивим 
информацијама о институционалним и административним 
капацитетима институција предлагача; учествује у посло-
вима у вези са управљањем неправилностима у складу са 
процедурама; прати функционисање система у складу са 
критеријумима интерне контроле и ревизије, укључујући 
и контролу и анализу извештаја, спроводи провере на 
терену, извештавање и праћење спровођења препо-
рука које произлазе из провера; учествује у процесима 
праћења и извештавања о показатељима учинка система 
у оквиру ИПА програма територијалне сарадње; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

4. Радно место за оперативне послове 
планирања и трансфер средстава, у 

звању саветник
Групa за финансијско управљање, Одељење 

за национални фонд за управљање 
средствима Европске уније – Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: обавља послове у вези са правовреме-
ним отварањем банковних рачуна у складу са захтеви-
ма Европске комисије националним прописима; учест-
вује у припреми протокола о начину и условима вођења 
банковних рачуна, прати и анализира изводе из Банке 
и учествује у изради извештаја с тим у вези; учествује 
у провери планова очекиваних плаћања по уговорима, 
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пројектима и програмима који су достављени Сектору и у 
изради пројекција очекиваних захтева за средствима који 
се достављају Европској комисији; учествује у планирању 
новчаних токова на основу планова оперативних струк-
тура; учествује у припреми и ажурирању прогнозе нов-
чаних токова на основу планова оперативних структура; 
врши административну проверу докумената и припрему 
налога за трансфер средстава од Одељења ка релевант-
ној оперативној структури, укључујући и средства за 
национално суфинансирање; припрема налоге за транс-
фер новчаних средстава од Одељења ка Европској коми-
сији; учествује у успостављању и унапређењу оператив-
них процедура за финансијско управљање, у анализи 
ревизорских извештаја и у спровођењу корективних мера 
из делокруга рада Групе и изради анализа, извештаја и 
информација из делокруга рада Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

5. Радно место за оперативне послове 
финансијске контроле, у звању саветник

Групa за финансијску контролу за ИПА 
националне програме, Одељење за 

национални фонд за управљање средствима 
Европске уније – Сектор за управљање 

средствима Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Припрема и спроводи провере захте-
ва за средствима, финансијских извештаја који су дос-
тављени од стране оперативних структура и документа-
ције која се односи на рефундацију средстава учешћа 
у програмима Уније; припрема и спроводи стручне 
провере изјава о трошковима, годишњих финансијских 
извештаја и захтева за средствима који се достављају 
Европској комисији; учествује у процедури усаглаша-
вања банковних рачуна Одељења; учествује у изради 
анализе ризика, планирању, спровођењу и извешта-
вању о проверама у циљу потврђивања изјаве о трош-
ковима; учествује у унапређењу оперативних процедура 
за финансијску контролу; учествује у анализи ревизор-
ских извештаја и спровођењу корективних мера у окви-
ру делокруга рада Групе; учествује у припреми инфор-
мација, анализа и извештаја из делокруга рада Групе; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или на специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

6. Радно место за оперативне послове 
финансијске контроле, у звању саветник
Групa за финансијску контролу за програме 

триторијалне сарадње и ИПАРД програм, 
Одељење за национални фонд за управљање 

средствима Европске уније – Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Припрема и спроводи провере захтева за 
средствима, финансијских извештаја који су достављени 
од стране оперативних структура; припрема и спроводи 
стручне провере изјава о трошковима, годишњих финан-
сијских извештаја и захтева за средствима који се дос-
тављају Европској комисији; учествује у процедури усаг-
лашавања банковних рачуна Одељења; учествује у изради 
анализе ризика, планирању, спровођењу и извештавању 
о проверама у циљу потврђивања изјаве о трошкови-
ма; учествује у унапређењу оперативних процедура за 
финансијску контролу; учествује у анализи ревизорских 
извештаја и спровођењу корективних мера у оквиру дело-
круга рада Групе; учествује у припреми информација, ана-
лиза и извештаја из делокруга рада Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука, на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и 
потребне компетенције за обављање послова радног места.

7. Радно место за оперативно-
рачуноводствене послове, у звању 

саветник
Групa за рачуноводство и извештавање, 

Одељење за национални фонд за управљање 
средствима Европске уније – Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Спроводи рачуноводствене процедуре у 
оквиру Групе у складу са захтевима Европске комисије и 
националних институција; учествује у пословима који се 
односе на компјутеризовани обрачунски систем рачуно-
водства; примењује рачуноводствене процедуре; стара 
се о прегледу финансијског статуса програма са одгова-
рајућим нивоом детаља; израђује финансијске извештаје 
из домена рачуноводства; врши проверу рачуноводстве-
них уноса; припрема рачуноводствена усаглашавања 
у оквиру Одељења и између Одељења и оперативних 
структура; учествује у припреми и изради завршних 
годишњих извештаја Одељења; анализира ревизорске 
извештаје и спроводи корективне мере у оквиру дело-
круга рада Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
на специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног иску-
ства у струци; као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

8. Радно место за подршку 
рачуноводственим пословима, у звању 

млађи саветник
Групa за рачуноводство и извештавање, 

Одељење за национални фонд за управљање 
средствима Европске уније - Сектор за 
управљање средствима Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима спровођења 
рачуноводствених процедура у оквиру Групе у складу са 
захтевима Европске комисије и националних институција; 
учествује у пословима који се односе на компјутеризо-
вани обрачунски систем рачуноводства; пружа подршку 
у пословима прегледа финансијског статуса програма са 
одговарајућим нивоом детаља; припрема финансијске 
извештаје из домена рачуноводства; учествује у посло-
вима провере рачуноводствених уноса; припрема рачу-
новодствена усаглашавања у оквиру Одељења и између 
Одељења и оперативних структура; пружа подршку у при-
преми и изради завршних годишњих извештаја Одељења 
и обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 1 година радног 
искуства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

9. Радно место за организацију послова 
припреме тендера и управљање 

пројектима и уговорима, у звању виши 
саветник

Одсек за уговоре о извођењу радова 
финансираних од стране ЕУ, Одељење за 

припрему тендера и управљање пројектима 
и уговорима – Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава 

Европске уније
5 извршилаца

Опис послова: Организује припрему документа која под-
лежу контроли квалитета и ex-ante контроли Делегације 
Европске комисије; организује припрему и прати спро-

вођење плана јавних набавки; организује припрему и 
расписивање поступака јавних набавки у складу са пла-
ном јавних набавки; координира припрему и објављивање 
информација за потенцијалне понуђаче; прати спровођење 
уговора и врши контролу извештаја (административну и 
на лицу места); обављања послове у циљу контроле тен-
дерске документације; предлаже и спроводи измене (ане-
ксирање) уговора; обавља послове у складу са интерним 
процедурама и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

10. Радно место за организацију 
послова припреме тендера и управљање 
пројектима и уговорима, у звању виши 

саветник
Одсек за грантове, твининг уговоре и уговоре 

прекограничне сарадње, Одељење за 
припрему тендера и управљање пројектима 

и уговорима – Сектор за уговарање и 
финансирање програма из средстава 

Европске уније
2 извршиоца

Опис послова: Организује припрему документа која 
подлежу контроли квалитета и ex-ante контроли Деле-
гације Европске комисије; организује припрему и прати 
спровођење плана јавних набавки; координира припре-
му и расписивање поступака јавних набавки у складу са 
планом јавних набавки; координира припрему и објављи-
вање информација за потенцијалне понуђаче; прати спро-
вођење уговора и врши контролу извештаја (администра-
тивну и на лицу места); обавља послове у циљу контроле 
тендерске документације; предлаже и спроводи измене 
(анексирање) уговора; обавља послове у складу са интер-
ним процедурама и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

11. Радно место за организацију 
спровођења поступка оцењивања 

понуда и уговарање пројеката у области 
економског развоја и енергетске 

ефикасности, у звању виши саветник
Групa за организацију поступка оцењивања 

понуда и уговарање пројеката у области 
економског развоја и енергетске 

ефикасности, Одељење за организацију 
поступка оцењивања понуда и уговарање 

- Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Организује спровођење оцењивања 
понуда и уговарања пројеката у складу са важећим роко-
вима у области економског развоја и енергетске ефикас-
ности; контролише извештаје о спроведеним поступцима 
оцењивања и надзире поступања у вези са понудама и 
пријавама за учешће у поступку јавних набавки; над-
зире поступак припреме и потписивања уговора; води 
евиденцију закључених уговорима; припрема анализе 
и извештаје спроведених поступака оцењивања понуда 
и уговарања; предлаже унапређење и измене процеду-
ра; контролише документа из делокруга Групе која под-
лежу контроли квалитета и ex-ante контроли Делегације 
Европске уније; припрема извештаје из делокруга Групе 
и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко- технолошких нау-
ка или природно-математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или на специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; најмање 7 
година радног искуства у струци; као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

12. Радно место за организацију послова 
финансијског управљања, у звању виши 

саветник
Одсек за финансијско управљање, Одељење 

за финансијско управљање, финансијску 
контролу и рачуноводство – Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Организује активности које се одно-
се на планирање потреба за средствима, укључујући 
израду пројекција готовинских токова; обрађује и уноси 
податке о извршеним плаћањима и повраћајима сред-
става у ИПА апликацију Европске комисије; организује 
активности које се односе на извршење плаћања уго-
варачима и поштовање рокова за плаћање; припрема 
документацију и спроводи процедуре које се односе на 
управљање банковним рачунима, у складу са правили-
ма која се примењују између Сектора и других органа 
државне управе; координира припрему докумената која 
су потребна за подношење захтева за финансијским 
средствима, и релевантне захтеве за плаћања; контро-
лише евиденцију дуговања и свих извршених плаћања, 
као и пропратну документацију која се доставља Нацио-
налном фонду; организује сва потребна усклађивања 
финансијских података са подацима других јединица у 
оквиру Одељења; обавља послове у складу са интерним 
процедурама и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

13. Радно место за координацију послова 
финансијског управљања, у звању 

самостални саветник
Одсек за финансијско управљање, Одељење 

за финансијско управљање, финансијску 
контролу и рачуноводство – Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Координира активности које се односе 
на планирање потреба за средствима, укључујући израду 
пројекција готовинских токова; координира активности 
које се односе на извршење плаћања уговарачима и 
поштовање рокова за плаћање; припрема документа-
цију и спроводи процедуре које се односе на управљање 
банковним рачунима, у складу са правилима која се при-
мењују између Сектора и других органа државне управе; 
координира припрему докумената која су потребна за 
подношење захтева за финансијским средствима, и реле-
вантне захтеве за плаћања; води књигу дужника, као и 
пропратну документацију која се доставља Националном 
фонду; обавља послове у складу са интерним процедура-
ма и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 годинa рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

14. Радно место за организацију послова 
финансијске контроле, у звању виши 

саветник
Одсек за финансијску контролу уговора о 

услугама, уговора о набавци робе, уговора о 
извођењу радова и твининг уговора, Одељење 

за финансијско управљање, финансијску 
контролу и рачуноводство – Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Организује финансијске провере (адми-
нистративне и на лицу места) код уговора о услугама, 
набавци робе, извођењу радова и твининг уговора дос-
тављене документације, у складу са правилима ЕУ као 
и домаћим правилима; координира контролу захтева за 
плаћање као и контролу поднетих финансијских гаран-
ција и полиса осигурања; организује контролу налога за 
плаћање уговарачима; припрема и доставља досијее о 
плаћањима уговарачима; врши координацију потребних 
усклађивања финансијских података са подацима других 
јединица у оквиру Одељења; обавља послове у складу са 
интерним процедурама и друге послове по налогу шефа 
Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

15. Радно место за оперативне послове 
финансијске контроле, у звању саветник

Одсек за финансијску контролу уговора о 
услугама, уговора о набавци робе, уговора о 

извођењу радова и твининг уговора, Одељење 
за финансијско управљање, финансијску 

контролу и рачуноводство – Сектор за 
уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема и завођења 
фактура и захтева за плаћање као и пратеће докумен-
тације коју достављају уговарачи (гаранције, потврде, 
полисе осигурања, финансијске извештаје као и реви-
зорске извештаје) код уговора о услугама, набавци робе, 
извођењу радова и твининг уговора; спроводи финан-
сијске провере (административне и на лицу места) дос-
тављене документације, у складу са правилима ЕУ као 
и домаћим правилима; прати поштовање рокова за 
плаћање од стране уговорача; учествује у припреми дос-
ијеа о плаћањима; врши потребна усклађивања финан-
сијских података са подацима других јединица у оквиру 
Одељења; припрема прилоге за извештаје о напретку у 
спровођењу уговора; обавља послове у складу са интер-
ним процедурама и друге послове по налогу шефа Одсе-
ка.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

16. Радно место за организацију послова 
финансијске контроле, у звању виши 

саветник
Одсек за финансијску контролу грантова и 
уговора прекограничне сарадње, Одељење 
за финансијско управљање, финансијску 

контролу и рачуноводство – Сектор за 
уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Организује финансијске провере (адми-
нистративне и на лицу места) за грант и уговоре пре-
кограничне сарадње и достављене документације, у 
складу са правилима ЕУ као и домаћим правилима; коор-
динира контролу захтева за плаћање као и контролу 
поднетих финансијских гаранција и полиса осигурања; 
организује контролу захтева за плаћање уговарача; 
припрема и доставља досијее о плаћањима уговарачи-
ма; врши координацију потребних усклађивања финан-
сијских података са подацима других јединица у оквиру 
Одељења; обавља послове у складу са интерним проце-
дурама и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

17. Радно место за координацију 
послова финансијске контроле, у звању 

самостални саветник
Одсек за финансијску контролу грантова и 
уговора прекограничне сарадње, Одељење 
за финансијско управљање, финансијску 

контролу и рачуноводство - Сектор за 
уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Координира финансијске провере за 
грант и уговоре прекограничне сарадње (администра-
тивне и на лицу места) достављене документације, у 
складу са правилима ЕУ као и домаћим правилима; врши 
контролу захтева за плаћање као и контролу поднетих 
финансијских гаранција и полиса осигурања; обавља 
послове контроле захтева за плаћање уговарача; при-
према и доставља досијее о плаћањима уговарачима; 
обавља сва потребна усклађивања финансијских пода-
така са подацима других јединица у оквиру Одељења; 
обавља послове у складу са интерним процедурама и 
друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

18. Радно место за подршку пословима 
финансијске контроле, у звању млађи 

саветник
Одсек за финансијску контролу грантова и 
уговора прекограничне сарадње, Одељење 
за финансијско управљање, финансијску 

контролу и рачуноводство - Сектор за 
уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу актив-
ности за грант и уговоре прекограничне сарадње које 
се односе на пријем и завођење фактура и захтева за 
плаћање као и пратеће документације коју достављају 
уговарачи (гаранције, потврде, полисе осигурања, 
финансијске извештаје као и ревизорске извештаје); 
учествује у спровођењу финансијске провере (админи-
стративне и на лицу места) достављене документације, у 
складу са правилима ЕУ као и домаћим правилима; пру-
жа подршку у припреми досијеа о плаћањима; обавља 
послове у складу са интерним процедурама и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 1 годину рад-
ног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

19. Радно место за рачуноводствене 
послове, у звању саветник

Групa за рачуноводство, Одељење за 
финансијско управљање, финансијску 
контролу и рачуноводство – Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Спроводи активности у области припре-
ме документације и спроводи појединачне фазе рачу-
новодственог циклуса у складу са прописима и међу-
народно признатим стандардима; проверава добијену 
документацију (уговори, фактуре, захтеви за плаћање, 
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изводи и др.) и обавља књижење свих појединачних про-
цеса; обавља посебно шифрирање у циљу праћења доку-
ментације; обавља периодично усклађивање прокњиже-
них података; спроводи корективне мере прокњижених 
података; споводи активности које обезбеђују да су 
рачуноводствени подаци, информације и документа бла-
говремено и исправно евидентирани, обрађени, заведени 
и архивирани; обавља послове у складу са интерним про-
цедурама и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области еко-
номске науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

20. Радно место за подршку 
рачуноводственим пословима, у звању 

млађи саветник
Групa за рачуноводство, Одељење за 

финансијско управљање, финансијску 
контролу и рачуноводство – Сектор за 

уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније

1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поје-
диначних фаза рачуноводственог циклуса у складу са 
прописима и међународно признатим стандардима; 
проверава добијену документацију (уговори, факту-
ре, захтеви за плаћање, изводи и др.); обавља посеб-
но шифрирање у циљу праћења документације; обавља 
периодично усклађивање прокњижених података; спро-
води активности које обезбеђују да су рачуноводстве-
ни подаци, информације и документа благовремено и 
исправно евидентирани, обрађени, заведени и архиви-
рани; обавља послове у складу са интерним процедурама 
и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 1 годину радног 
искуства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

21. Радно место за организацију послова 
контроле квалитета, у звању виши 

саветник
Одељењe за контролу квалитета – Сектор 
за уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Организује послове контроле квалитета 
документације која се подноси Делегацији Европске уније 
на ex-ante контролу; организује припрему препорука за 
унапређење документације која је предмет ex-ante кон-
троле; прати спровођење контроле квалитета у складу 
са важећим роковима и прати досијее до њиховог закљу-
чења; управља базом података у вези са ex-ante контро-
лом; израђује извештаје из делокруга рада Одељења; 
предлаже унапређење и измене постојећег система упра-
вљања и процедура; стара се да су подаци, информације и 
документа у вези са процедурама за ex-ante контролу бла-
говремено и исправно евидентирани, обрађени, заведени 
и архивирани; обавља послове у складу са интерним про-
цедурама и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или на специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства 
у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару.

22. Радно место за подршку пословима 
контроле квалитета и послове 

видљивости, у звању млађи саветник
Одељењe за контролу квалитета – Сектор 
за уговарање и финансирање програма из 

средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу актив-
ности које се односе на контролу квалитета докумен-
тације која се подноси Делегацији Европске уније на 
ex-ante контролу; пружа подршку приликом припреме 
докумената која су потребна за спровођење контро-
ле квалитета које Сектор примењује; обавља послове 
у циљу обезбеђивања благовременог и исправног еви-
дентирања података, информација и докумената; врши 
унос података у ех-ante базу и креира извештаје; еви-
дентира одступања од правила ЕУ за спровођење јавних 
набавки; учествује у раду комисија за одабир понуда у 
својству посматрача; обавља послове који се односе на 
видљивост и транспарентност активности и резултата и 
информише потенцијалне кориснике о могућностима ИПА 
програма; обавља послове у складу са интерним проце-
дурама и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 1 годину рад-
ног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа 
у државним органима, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

23. Радно место за канцеларијско-
административне послове, у звању 

референт
Одељењe за координацију хоризонталних 

послова у оквиру ИПА - Сектор за уговарање 
и финансирање програма из средстава 

Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем, разврставање и евиден-
тирање предмета и тендерских понуда; води интерне 
доставне књиге; припрема неопходна документа, као и 
материјале за службена путовања државних службени-
ка у Сектору; води евиденције о одсуствовању са рада 
запослених у Сектору; припрема извештаје о реализа-
цији и кретању предмета у Сектору; пружа информације 
о кретању предмета у Сектору; врши пријем странака и 
припрема организацију састанака; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: средња стручна спрема; положен државни 
стручни испит; најмање 2 године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

24. Радно место за организацију послова 
првостепене контроле, у звању виши 

саветник
Одсек за првостепену контролу пројеката 

у оквиру програма прекограничне сарадње 
са Мађарском и Хрватском, Одељење 
за спровођење првостепене контроле 
ИПА пројеката - Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Организује и спроводи послове канце-
ларијске и теренске контроле и издавања сертификата 
о исправности трошкова на основу извештаја и пратеће 
документације поднетих од стране пројектних партнера 
из Републике Србије; координира и спроводи пријављи-
вање постојања сумње на неправилност и надлежном 
државном органу; израђује и унапређује релевантне 
програмске документе; сарађује са програмским телима; 
организује спровођење пројеката техничке помоћи; коор-
динира рад групе контролора на нивоу појединачних про-
грама; стара се о исправности унетих података у евиден-
ције о спроведеним контролама; координира и спроводи 
обуке за кориснике из Републике Србије у вези са прави-
лима извештавања и прихватљивости трошкова; предла-
же мере за унапређење спровођења послова провосте-
пене контроле; обавља послове у складу са интерним 
процедурама и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

25. Радно место за организацију послова 
првостепене контроле, у звању виши 

саветник
Одсек за првостепену контролу у оквиру 

транснационалног програма Дунав, Одељење 
за спровођење првостепене контроле 
ИПА пројеката – Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Организује и обавља послове канцела-
ријске и теренске контроле и издавања сертификата о 
исправности трошкова на основу извештаја и пратеће 
документације поднетих од стране пројектних партнера из 
Републике Србије; евидентира и спроводи пријављивање 
сумње на неправилности надлежном државном органу; 
организује израду и унапређење релевантних програмских 
докумената; сарађује са програмским телима; учествује у 
раду групе контролора на нивоу појединачних програма; 
стара се да су подаци о спроведеним контролама унети 
у евиденције; координира спровођење обука за корисни-
ке из Републике Србије; предлаже мере за израду и уна-
пређење релевантних националних процедура и програм-
ских докумената, у складу са домаћим и ЕУ прописима и 
стандардима; обавља послове у складу са интерним про-
цедурама и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

26. Радно место руководилац Групе, у 
звању виши саветник

Групa за интерну контролу пројеката 
и неправилности, Одељење за интерну 

контролу пројеката, неправилности и правна 
питања у оквиру ИПА – Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира и организује рад 
Групе за интерну контролу пројеката и неправилности 
у оквиру ИПА; обавља интерну контролу ИПА проје-
ката у складу са правилима одговорног финансијског 
управљања, као и редовну контролу ризичних пројека-
та; организује проверу пријављених неправилности и 
сигнала о неправилностима у складу са интерним про-
цедурама; идентификује и процењује ризичне области 
пословних процеса унутар Сектора и ризичне пројек-
те; идентификује оперативне ризике и преваре у окви-
ру пројеката и припрема стратешки и годишњи план 
интерне контроле ИПА пројеката; припрема стратешки и 
годишњи план интерне контроле ИПА пројеката; пружа 
стручна упутства начелнику Одељења и запосленима у 
Сектору и контролише извештаје интерне контроле; пра-
ти извршавање препорука и корективних мера и обез-
беђује одржавање организационих и професионалних 
етичких стандарда; припрема и унапређује процедуре 
у вези са спровођењем интерне контроле пројеката; 
сарађује са другим органима државне управе и обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука  на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

27. Радно место за координацију 
управљања неправилностима, у звању 

самостални саветник
Групa за интерну контролу пројеката 

и неправилности, Одељење за интерну 
контролу пројеката, неправилности и правна 
питања у оквиру ИПА - Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац
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Опис послова: Координира и обавља интерну кон-
тролу ИПА пројеката у складу са правилима одговор-
ног финансијског управљања, као и редовну контролу 
ризичних пројеката; учествује у спровођењу интерне 
контроле пословних процеса унутар Сектора; врши про-
веру пријављених неправилности и сигнала о неправил-
ностима у складу са интерним процедурама; учествује 
у идентификацији оперативних ризика и потенцијалних 
сумњи на превару у оквиру пројеката; учествује у иден-
тификацији и процени ризичних области пословних про-
цеса унутар Сектора и ризичних пројеката; пружа струч-
на упутства запосленима у Сектору и прати извршавање 
препорука и корективних мера; сарађује са другим орга-
нима државне управе и обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

28. Радно место руководилац Групе, у 
звању виши саветник

Групa за правна питања, Одељење за интерну 
контролу пројеката, неправилности и правна 
питања у оквиру ИПА – Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Гру-
пе за правна питања у оквиру ИПА; организује посло-
ве пружања правне помоћи у вези са ИПА; организује 
пружање правне помоћи приликом припреме тендер-
ске документације и одговора понуђачима на питања 
постављена у фази пре подношења понуда; пружа пра-
вну помоћ током спровођења поступака оцењивања 
понуда, уговарања и спровођења уговора; организује 
припрему одговора на жалбе и притужбе приспеле на 
поступке оцењивања понуда, уговарања и спровођења 
уговора; пружа правну помоћ приликом идентификације 
и разматрања сигнала неправилности; сарађује са дру-
гим органима државне управе и обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
правних наука, друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
7 година радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

29. Радно место за координацију 
правних послова у оквиру ИПА, у звању 

самостални саветник
Групa за правна питања, Одељење за интерну 
контролу пројеката, неправилности и правна 
питања у оквиру ИПА – Сектор за уговарање 

и финансирање програма из средстава 
Европске уније

2 извршиoцa

Опис послова: Координира послове пружања правне 
помоћи у вези са ИПА приликом припреме одговора 
понуђачима на питања постављена у фази пре подно-
шења понуда; пружа правну помоћ током припреме 
тендерске документације; учествује у пружању правне 
помоћи током спровођења поступака оцењивања пону-
да, уговарања и спровођења уговора; припрема одговоре 
на жалбе и притужбе приспеле на поступке оцењивања 
понуда, уговарања и спровођења уговора; пружа струч-
на упутства помоћнику министра и запосленима у Сек-
тору; пружа правне савете приликом идентификације и 
разматрања сигнала неправилности; сарађује са другим 
органима државне управе и обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
правних наука, друштвено-хуманистичких, природно-ма-
тематичких или техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 
5 година радног искуства у струци, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

30. Радно место шеф Одсека – виши 
буџетски инспектор, у звању виши 

саветник
Одсек за инспекцијску контролу директних 

буџетских корисника, индиректних буџетских 
корисника, организација за обавезно 

социјално осигурање и њихових корисника, 
Одељење буџетске инспекције – Сектор за 

буџетску инспекцију
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, координира и 
планира рад запослених у Одсеку; спроводи инспек-
цијску контролу материјално-финансијског посло-
вања, наменског и законитог коришћења средстава 
код директних, индиректних корисника, организација 
за обавезно социјално осигурање и њихових корисни-
ка, укључујући припремне радње за спровођење исте; 
предводи инспекцијску контролу када околности захте-
вају да више инспектора истовремено врше контролу 
код једног субјекта, израђује записнике о извршеној 
инспекцијској контроли, уручује записнике контролиса-
ном субјекту и израђује извештаје о извршеној инспек-
цијској контроли; разматра примедбе на записник о 
извршеној инспекцијској контроли, израђује и доставља 
одговор на записник контролисаном субјекту; израђује и 
подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, води 
евиденције о извршеним контролама, израђује решења 
за отклањање утврђених незаконитости и неправилно-
сти, прати извршење мера предложених у записницима 
о извршеној инспекцијској контроли; иницира поједине 
измене и допуне прописа којима је уређена област буџет-
ске инспекцијске контроле на основу уочених проблема 
у њиховој примени и учeствуje у вршeњу oцeне квaли-
тeтa кoнтрoлe буџeтских инспeктoрa; израђује акта из 
области рада буџетске инспекције, припрема и израђује 
анализе, извештаје и информације о резултатима инспек-
цијске контроле са налазима и мерама; предлаже проме-
не у начину рада у циљу ефикаснијег обављања послова 
буџетске инспекције; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне облати 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; положен испит за 
инспектора; најмање 7 година радног искуства у струци; 
као и потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.

31. Радно место за анализу фискалних 
ризика, у звању самостални саветник

Група за праћење фискалних ризика везаних 
за пословање јавног сектора – Сектор за 

праћење фискалних ризика
1 извршилац

Опис послова: Оперативно прати и анализира посло-
вање јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, 
привредних друштава која обављају делатност од општег 
интереса и осталих државних предузећа преко годишњих 
програма пословања, програма развоја, тромесеч-
них извештаја о пословању, финансијских извештаја, 
извештаја о извршеној ревизији; стање и кретање 
државних гаранција; анализира кључне макроекономске 
варијабле и кретања у финансијском сектору у Србији, 
нарочито ризика везаних за потенцијалне контигентне 
обавезе финансијског сектора, као што је пословање 
државних банака, стање и кретање проблематичних кре-
дита; анализира факторе ризика који утичу на пореске и 
непореске буџетске приходе; анализира ризике повеза-
не са буџетима локалних самоуправа и јавно-приватним 
партнерствима; врши обраду и анализу података за изра-
ду делова Извештаја о фискалним ризицима и Фискалне 
стратегије за средњорочни период, али и осталих стра-
тешких докумената Владе; учествује у раду међуресорних 
радних група; обавља друге послове по налогу руково-
диоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит, најмање 5 година рад-

ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

32. Радно место за стручно-оперативне 
послове праћења фискалних ризика, у 

звању саветник
Група за праћење фискалних ризика везаних 

за пословање јавног сектора - Сектор за 
праћење фискалних ризика

1 извршилац

Опис послова: Прати и учествује у анализи посло-
вања јавних предузећа чији је оснивач Република 
Србија, привредних друштава која обављају делатност 
од општег интереса, преко годишњих програма посло-
вања; прати и анализира финансијске планове програ-
ма пословања, тромесечних извештаја о пословању и 
финансијских извештаја; припрема материјале за изра-
ду Извештаја о фискалним ризицима; учествује у ана-
лизи кључних макроекономских варијабли и кретања у 
финансијском сектору у Србији, нарочито ризика везаних 
за потенцијалне контигентне обавезе финансијског сек-
тора, као што је пословање државних банака, стање и 
кретање проблематичних кредита; учествује у припреми 
и изради финансијских модела и анализи фактора ризи-
ка који утичу на пореске и непореске буџетске прихо-
де; сарађује са другим министарствима и институцијама, 
органима државне управе и јавним предузећима, као и 
унутрашњим јединицама у оквиру Министарства финан-
сија ради ажурирања електронске базе података; при-
према и израђује анализе, извештаје и информације из 
делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

33. Радно место за праћење и анализу 
осталих фискалних ризика, у звању 

самостални саветник
Група за праћење осталих фискалних ризика 

– Сектор за праћење фискалних ризика
2 извршиoца

Опис послова: Оперативно прати и анализира подата-
ке за израду делова Извештаја о фискалним ризицима и 
Фискалне стратегије за средњорочни период, али и оста-
лих стратешких докумената Владе; врши праћење ризи-
ка и анализирање финансијских ефеката последица еле-
ментарних непогода; анализира податке везано за друге 
непоменуте ризике, као што су судски спорови и друге 
врсте ризика; врши прикупљање и обраду података за 
израду периодичних извештаја о фискалним ризицима; 
учествује у припреми и изради периодичних извештаја 
о постојећим и потенцијалним фискалним ризицима; 
учествује у раду међуресорних радних група; припре-
ма и израђује информације, извештаје, анализе и др. из 
делокруга рада Групе; обавља друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит, најмање 5 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

34. Радно место за стручно-оперативне 
послове за оцену капиталних пројеката, 

у звању саветник
Група за оцену и праћење капиталних 

пројеката – Сектор за праћење фискалних 
ризика

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми мишљења и 
извештаја у области оцене и праћења капиталних проје-
ката; учествује у састављању упутства у вези са проце-
сима везаним за припрему и оцену инвестиционих проје-
ката; анализира достављене обрасце тј. финансијске 
аспекте пројектне идеје и мишљења; учествује у разма-
трању пројектне документације у вези са реализацијом 
пројеката и учествује у анализи степена реализације 
појединачних пројеката и ефеката пројеката и предла-
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же мере и активности за ефикасну реализацију истих; 
учествује у провери пројектно-техничке документације и 
неопходних дозвола и сагласности за финансирање капи-
талног пројекта; учествује у припреми и изради анализа, 
извештаја и информација из области делокруга Групе; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

35. Радно место за административне 
послове за праћење и реализацију 

капиталних пројеката, у звању сарадник
Група за оцену и праћење капиталних 

пројеката - Сектор за праћење фискалних 
ризика

1 извршилац

Опис послова: Пружа административну подршку у при-
преми извештаја о реализацији капиталних пројеката за 
Републичку комисију за капиталне инвестиције; учествује 
у поступку разматрања пројектне документације у вези са 
реализацијом пројеката; обавља административне посло-
ве у вези са вођењем евиденција капиталних пројека-
та; сарађује са другим министарствима и институцијама, 
директним и индиректним буџетским корисницима, као и 
унутрашњим јединицама у оквиру Министарства финансија; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у стру-
ци; као и потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

36. Радно место – руководилац Групе, у 
звању виши саветник

Група за селекцију пријављених 
неправилности и управљање ризицима 

– Одељење за сузбијање неправилности 
и превара у поступању са финансијским 

средствима Европске уније (АФКОС)
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, организује и коор-
динира рад Групе; организује селекцију пријављених 
неправилности ради доношења одлуке о потреби спро-
вођења административних провера и учествује и у 
спровођењу истих; координира процесом управљања 
ризицима у вези са појавом неправилности и превара у 
поступању са финансијским средствима Европске уније 
у циљу превенције неправилности и превара; коорди-
нира процесом израде и ажурирања методологије за 
управљање ризицима; организује процес израде и ажу-
рирања процедура за поступање поводом пријављених 
неправилности; организује вођење регистра пријављених 
и потврђених неправилности и регистра истрага и суд-
ских поступака у вези са случајевима сумње на превару 
у поступању са финансијским средствима Европске уније 
и врши контролу информација унетих у Информациони 
систем за управљање неправилностима (IMS); идентифи-
кује слабости у националним системима за управљање 
финансијским средствима Европске уније; обавља и дру-
ге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 година рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

37. Радно место за студијско-аналитичке 
послове, у звању саветник

Група за студијско-аналитичке послове 
– Одељење за сузбијање неправилности 
и превара у поступању са финансијским 

средствима Европске уније (АФКОС)
1 извршилац

Опис послова: Припрема, организује састанке и учест-
вује у раду АФКОС Мреже; припрема и израђује извештај 
о спровођењу активности из Стратегије и извештај о 
активностима у циљу заштите финансијских средстава 
Европске уније у Републици Србији; учествује у усаг-
лашавању домаћег законодавства и примени прописа 
Европске уније у вези са заштитом финансијских инте-
реса Европске уније; припрема акта за учествовање у 
релевантним преговарачким групама Републике Србије 
у процесу преговора о приступању Европској унији; 
израђује анализе потреба за обукама и организацији 
истих, а у циљу заштите финансијских интереса Европ-
ске уније и буџетских средстава Републике Србије; 
израђује документа којима се унапређује међуинститу-
ционална, регионална и међународна сарадња; учествује 
у припреми материјала за преговарачке групе Републи-
ке Србије у процесу преговора о приступању Европској 
унији из делокруга рада АФКОС-а; припрема и израђује 
мишљења и извештаје из делокруга Одељења; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године рад-
ног искуства у струци; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

38. Радно место за подршку студијско-
аналитичким пословима, у звању млађи 

саветник
Група за студијско-аналитичке послове 
- Одељење за сузбијање неправилности 
и превара у поступању са финансијским 

средствима Европске уније (АФКОС)
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми материјала, 
информација и извештаја за АФКОС Мрежу; пружа 
подршку представницима институција у АФКОС Мрежи; 
прати израду националних стратегија и акционих плано-
ва за борбу против превара и управљање неправилнос-
тима у циљу заштите финансијских интереса Европске 
уније и, сходно томе, учествује у припреми извештаја; 
учествује у изради анализе потреба за обукама и дру-
гом врстом институционалне надоградње; учествује у 
организацији семинара и радионица; учествује у изради 
извештаја/анализе ефеката спроведених обука и води 
регистар едукација; учествује у изради докумената који-
ма се унапређује међуинституционална, регионална и 
међународна сарадња; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или на специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен државни стручни испит; најмање 1 годину 
радног искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

III Место рада за сва извршилачка радна места: 
Београд.

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

У изборном поступку проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и желите да на основу њега будете ослобођени тести-
рања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ 

у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: 

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 3: 
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
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финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (изградња и одржавање сис-
тема за управљање програмима и пројектима по захте-
вима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и 
спровођење грант шема, финансијских инструмената и 
уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уго-
варање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, 
извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (процес управљања пројект-
ним циклусом у контексту ЕУ програма; генерисање 
пројеката, припрема и спровођење грант шема, финан-
сијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фон-
дова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење 
спровођења, видљивост, извештавање и одобрење 
плаћања)) - провераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (процес управљања пројект-
ним циклусом у контексту ЕУ програма; генерисање 
пројеката, припрема и спровођење грант шема, финан-
сијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фон-
дова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење 
спровођења, видљивост, извештавање и одобрење 
плаћања)) - провераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) – провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА 
II); ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања 
помоћи ЕУ) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 13:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
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према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 15:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – 
Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) 
– провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 16:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 18:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 19:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – 
Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) 
– провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 20:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања); финан-
сијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту 
(управљање, контрола и рачуноводство) - провераваће 
се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 21:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 22:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (процес управљања пројект-
ним циклусом у контексту ЕУ програма) - провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 23:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада административни послови (канцеларијско 
пословање) – провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Директива о начину посту-
пања запослених са поштом и осталим актима) – прове-
раваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Закон о 
министарствима) – провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 24:
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) – провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – 
Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) 
– провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 25:
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) – провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 26:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем усмене симулације.
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Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 27:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 28:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) – провераваће се путем усмене 
симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 29:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови управљања фондовима ЕУ и међу-
народном развојном помоћи (генерисање пројеката, при-
према и спровођење грант шема, финансијских инстру-
мената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне 
набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, 
видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - прове-
раваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа (Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 
2014-2020. године) - провераваће се путем усмене симу-
лације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Прак-
тични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - про-
вераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се усмено (путем разговора са кандидатом).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 30:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) - провераваће се путем усмене симу-
лације.

Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – инспекцијски послови (поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе ризика) 
- провераваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџету и Закон о буџетском систему) - провера-
ваће се путем усмене симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Закон о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама) – провераваће се путем усмене симула-
ције.

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 31:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 32:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) - провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 33:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада - студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) - провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – финансијско-материјални послови (буџет-
ски систем Републике Србије) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 34:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о буџету Републике Србије) – провераваће се 
путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Уредба о 
садржини, начину припреме и оцене, као и о праћењу 
спровођења и извештавању о реализацији капиталних 
пројеката) – провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 35:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – административни послови (методе и тех-
нике прикупљања, евидентирања и ажурирања у базама 
података) – провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџету Републике Србије; Уредба о управљању 
капиталним пројектима) – провераваће се путем писане 
симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво А2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 36:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови руковођења (основе управљања 
људским ресурсима) – провераваће се путем писане 
симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) - провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном 
развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у 
ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуновод-
ство) – провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о буџетском систему) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – прописи из делокруга радног места (Зaкон 
о потврђивању Оквирног споразума између Републике 
Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење 
финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) – 
провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 37:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација; методологија припреме 
докумената јавних политика и формална процедура за 
њихово усвајање) – провераваће се путем писане симу-
лације.
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада послови међународне сарадње и европских 
интеграција (политички систем и спољну политику Репу-
блике Србије) - провераваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Стратешки 
план за борбу против превара и управљање неправилно-
стима у поступању са финансијским средствима Европске 
уније у Републици Србији за период 2021-2023. година; 
Преговарачке позиције РС за ПП 32 Финансијски надзор, 
33 Буџетска питања, 22 Регионална политика) - провера-
ваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провера-
ваће се писано (путем теста).

Посебне функционалне компетенције за радно 
место под редним бројем 38:
Посебна функционална компетенција у одређеној 
области рада – студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и анали-
зирања доступних информација) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из надлежности и организације орга-
на (Закон о буџетском систему) – провераваће се путем 
писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – прописи из делокруга радног места (Стратешки 
план за борбу против превара и управљање неправилно-
стима у поступању са финансијским средствима Европске 
уније у Републици Србији за период 2021-2023. година; 
Преговарачке позиције РС за ПП 32 Финансијски надзор, 
33 Буџетска питања, 22 Регионална политика) – провера-
ваће се путем писане симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) – провера-
ваће се писано (путем теста).

У погледу провере посебне функционалне компетенције 
за одређено радно место – страни језик, ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду или други 
одговарајући доказ о поседовању знања страног језика 
који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Знање страних језика 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 компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.
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3. Понашајне компетенције: Понашајне компетен-
ције за радна места под редним бројевима 1, 26, 28, 30 
и 36 (управљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) – провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетенцијама. За 
сва остала радна места понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама; управљање задацима и оства-
ривање резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима и Министарства финансија 
или у штампаној верзији у писарници Министарства 
финансија, Кнеза Милоша 20.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у 
даљем изборном поступку. 

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на радна места под редним 
бројем 30 текста огласа о јавном конкурсу, поред наведе-
них доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за инспектора. Кандидат који 
нема положен испит за инспектора а који буде изабран 
у изборном поступку, прима се на рад уз обавезу да тај 
испит полoжи у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj 
управи. 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су 
органи у обавези да по службеној дужности, када је то 
неопходно за одлучивање, у складу са законским роко-
вима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницама садржаним у служ-
беним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник 
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року 
од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на 
адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Мило-
ша 20.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 24. јануара 2022. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у просторијама 
Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетенција ће 
се обавити у просторијама Службе за управљање кадро-
вима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило) или у просторијама Министар-
ства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду. Интервју 
са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20 у Београду. 
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), 
које наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лица која су задужена за давање обавештења: 
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или предају непосредно на писарници Министарства 
финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита. Пробни рад је обавезан 
за све који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време 
траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Министарства финансија, на интерент 
презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-Управе, на интернет презентацији, огласној таб-
ли 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ  
КАДРОВИМА

БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Генерални 
секретаријат Владе, Београд.

Положај који се попуњава:

Помоћник генералног секретара - 
руководилац Сектора за информационо-

комуникациону инфраструктуру у 
Генералном секретаријату Владе – 

положај у трећој групи
 
Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; 
планира, усмерава и надзире рад Сектора; остварује 
сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; 
обавља најсложеније послове из делокруга Сектора и 
обавља друге послове по налогу Генералног секретара.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно - научног поља 
техничко - технолошких наука или научне области рачу-
нарске науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и најмање 
девет година радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две године 
на руководећим радним местима или пет година рад-
ног искуства на руководећим радним местима; положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места; држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; основе управљања људским ресурсима; 
организационо понашање; управљање променама; упра-
вљање пројектима; стратегије и канали комуникације) – 
провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и 
то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи из надлежности органа (Уредба о Генералном 
секретаријату Владе; Закон о влади; Пословник Владе). – 
провера ће се вршити путем усмене симулације
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - 
Страни језик - Енглески језик - ниво Б2 – провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглес-
ког језика – ниво Б2.

-Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 964 | 15.12.2021.18

Администрација и управа

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 11.

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу ста-
новања; телефон, електронску адресу; образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању рада на рачу-
нару; податак о знању енглеског језика - ниво Б2; додат-
не едукације; радно искуство; посебне услове; посебне 
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима. Пријава на конкурс мора бити 
својеручно потписана.

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

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

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сер-
тификат, потврду или други доказ о знању енглеског 
језика – ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције 
знање енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене 
провере знање енглеског језика – ниво Б2. 

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

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

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и пис-
му који је у службеној употреби државних органа Репу-
блике Србије, тако да се уз исправу састављену на стра-
ном језику прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фото-
копије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) 
прописано је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности 
опредељују, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидати учинити 
сами. 

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Генералног секретаријата Владе, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Министар-
ствo просвете, науке и технолошког развоја, Београд.

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за међународну сарадњу и 

европске интеграције у Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја – 

положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и 
друге послове по налогу министра.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно математичких или техничко-техно-
лошких наука или образовно-уметничког поља Уметности 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање девет година радног 
искуства у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учесницима конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње/ европских интеграција 
(процедуре припреме и закључивања међународних спо-
разума) – провера ће се вршити путем усмене симула-
ције.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи из надлежности органа (Стратегија развоја 
образовања у Србији до 2030. године) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи из делокруга радног места (Закон о закључи-
вању и извршавању међународних уговора) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- Страни језик - Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглес-
ког језика – ниво Б2.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 22-26.

2. Помоћник министра - руководилац 
Сектора за дуално образовање и 

васпитање у Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја – положај у 

трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и 
друге послове по налогу министра.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких, техничко-технолош-
ких наука или образовно-уметничког поља Уметности 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету и најмање девет година радног 
искуства у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учесницима конкур-
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са раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (Ех ante и ех post анализа 
ефеката јавних политика/прописа) – провера ће се врши-
ти путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи из надлежности органа (Стратегија развоја 
образовања у Србији до 2030. године; Закон о дуалном 
моделу студија у високом образовању). – провера ће се 
вршити путем усмене симулације

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ  
ОГЛАШАВАЈУ:

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; податак о знању енглеског језика ниво Б2 (за 
положај под редним бројем: 1); додатне едукације; радно 
искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним органима. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању 
енглеског језика – ниво Б2 (за положај под редним 
бројем: 1).
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сер-
тификат, потврду или други доказ о знању енглеског 

језика – ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције 
знање енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене 
провере знање енглеског језика – ниво Б2. 

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

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

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и пис-
му који је у службеној употреби државних органа Репу-
блике Србије, тако да се уз исправу састављену на стра-
ном језику прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности 
опредељују, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидати учинити 
сами. 

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, на интернет презентацији и oгласној таб-
ли Службе за управљање кадровима, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Геолошки завод 
Србије, Београд.

Положај који се попуњава:

Помоћник директора - руководилац 
Сектора за опште, правне и економске 
послове у Геолошком заводу Србије – 

положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и 
надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору; врши 
најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује 
програм рада и дугорочни програм развоја Сектора; 
израђује извештај о раду Сектора и учествује у изради 
извештаја о раду Завода; остварује сарадњу са другим 
органима државне управе, јединицама локалне само-
управе и другим органима; предлаже основе за изра-
ду стратегија, акционих планова и пројеката из дело-
круга Сектора и припрема информације; усклађује рад 
унутрашњих јединица у Сектору; обавља и друге послове 
по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање девет година радног искуства у струци или 
седам година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним местима, 
положен државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:

1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови управљања људским ресурсима (радно-правни 
односи у државним органима) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјалних послова (буџетски систем 
Републике Србије) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– прописи и акти из надлежности и организације органа 
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(Закон о рударству и геолошким истраживањима) – про-
вера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Ровињска бр. 12.

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 

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

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

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби државних органа 
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на 

страном језику прилаже прописани оверен превод на 
српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности 
опредељују, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидати учинити 
сами. 

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Геолошког завода Србије, на интернет 
презентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњава положај који je предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарство 
правде, Београд.

Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац 
Сектора за материјално-финансијске 

послове у Министарству правде - 
положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава 
и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; оства-
рује сарадњу из делокруга Сектора са другим сектори-

ма и органима; врши најсложеније послове из делокруга 
Сектора; обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, најмање 
девет година радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две године 
на руководећим радним местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним местима, као и компе-
тенције за рад на радном месту; држављанство Републи-
ке Србије; да учесницима конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

-Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент, основе управљања људским ресурсима) – 
провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем 
Републике Србије) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
прописи из надлежности и организације органа (Закон о 
судским таксама) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 22-26.

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
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начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 

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

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства правде, на интернет пре-
зентацији и oгласној табли Службе за управљање кадро-
вима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњава положај који je предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Министар-
ствo заштите животне средине, Београд.

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац 
Сектора за надзор и превентивно 
деловање у животној средини у 

Министарству заштите животне средине 
– положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усме-
рава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и 
врши послове из делокруга Сектора; израђује програм 
рада и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са 
унутрашњим јединицама у Министарству, органима 
државне управе, јединицама локалне самоуправе и дру-
гим органима и организацијама; обавља и друге послове 
по налогу Министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање девет година 
радног искуства у струци или седам година радног иску-
ства у струци од којих најмање две године на руково-
дећим радним местима или пет година радног искуства 
на руководећим радним местима, ,као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (Општи управни поступак и 
управне спорове) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
–Прописи и акти из области радног места - (Закон о 
инспекцијском надзору) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 22-26.

2. Помоћник директора – руководилац 
Сектора за Националну лабораторију у 
Агенцији за заштиту животне средине у 
Министарству заштите животне средине 

– положај у петој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора, распоређује и 
координира послове и координира рад унутрашњих једи-
ница Агенције, врши и друге послове из надлежности 
директора у одсуству директора и по његовом посебном 
овлашћењу, обавља и друге послове по налогу Дирек-
тора.

Услови: Стечено високо образовање из научне однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и нај-
мање девет година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или пет годи-
на радног искуства на руководећим радним местима, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учесницима кон-
курса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа 
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област рада 
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; основе управљања људским ресурсима; 
организационо понашање; управљање променама; упра-
вљање пројектима) – провера ће се вршити путем усмене 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње/ европских интегра-
ција (механизми координације и извештавања у проце-
су приступања ЕУ; познавање прописа ЕУ у контексту 
праћења усклађивања прописа РС са прописима и стан-
дардима ЕУ ) – провера ће се вршити путем усмене симу-
лације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Професионално окружење, прописе и акте из надлеж-
ности и организације органа (Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији; Закон о заштити животне 
средине; Закон о водама; Закон о заштити ваздуха; Закон 
о управљању отпадом) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.
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- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, 
Немањина бр. 22-26.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ  
ОГЛАШАВАЈУ:

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 

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

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности 
опредељују, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидати учинити 
сами. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, однос-
но уверење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства заштите животне средине, 
на интернет презентацији и oгласној табли Агенције за 
заштиту животне средине, на интернет презентацији и 
oгласној табли Службе за управљање кадровима, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити 
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се 
попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање кадровима 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Министарствo 
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за 
заштиту биља, Београд.

Положај који се попуњава:

Директор Управе за заштиту биља у 
Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде – положај у другој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује и коорди-
нира рад Управе; даје упутства за рад државних службе-
ника у Управи; распоређује послове на уже унутрашње 
јединице; обавља најсложеније послове из делокруга 
Управе; подноси извештаје о раду Управе; учествује у 
раду радних тела Владе и Народне Скупштине; оства-
рује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; 
обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
биотехничке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама (дипл. инжењер 
пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, спе-
цијалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. 

инжењер пољопривреде) односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање девет година рад-
ног искуства у струци или седам година радног искуства у 
струци од којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учесницима конкур-
са раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• Организација и рад државних органа РС – провера ће 
се вршити путем теста.
• Дигитална писменост - провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада 
на рачунару.
• Пословна комуникација – провера ће се вршити путем 
теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:

* Посебне функционалне компетенције за област 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (Ех ante и ех post анализа 
ефеката јавних политика/прописа) – провера ће се врши-
ти путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за радно 
место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Релеватни прописи из делокруга радног места (Закон 
о општем управном поступку). – провера ће се вршити 
путем усмене симулације

- Понашајне компетенције (Управљање информа-
цијама; Управљање задацима и остваривање резултата; 
Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржа-
вање професионалних односа; Савесност, посвећеност 
и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раном на компетенцијама.

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

Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, 
Омладинских бригада бр. 1.

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

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс 
садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу 
становања; телефон, електронску адресу; образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов 
за заснивање радног односа; податак о знању рада на 
рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне 
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима. Пријава на кон-
курс мора бити својеручно потписана. 

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима или у штампаној верзији на 
писарници Службе за управљање кадровима, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносиоци пријаве учествују 
у даљем изборном поступку. Подносиоци пријаве се оба-
вештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште 
компетенције „Дигитална писменост“. 
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Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају уверење о положеном право-
судном испиту); исправе којима се доказује радно иску-
ство у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
ком периоду је стечено радно искуство). 

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

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

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и пис-
му који је у службеној употреби државних органа Репу-
блике Србије, тако да се уз исправу састављену на стра-
ном језику прилаже прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 којима се води службена евиденција, осим ако странке 
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
oгласној табли Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, на интернет презентацији и oгласној 
табли Управе за заштиту биља, на интернет презентацији 
и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

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

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

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, 95/18 и 157/20) члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 
и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11034/2021 од 
30. новембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Генерал-
ни секретаријат Владе, Београд, Немањина 11.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место руководилац
Групе у Групи за међународну сарадњу и 
издавање идентификационих докумената 
запосленима у посебним организацијама у 

Одељењу за организацију догађаја од значаја 
за Републику Србију, међународну сарадњу 
и издавање идентификационих докумената 
запосленима у посебним организацијама, у 

Сектору за међународну и развојну сарадњу, 
звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, пружа стручна 
упутства и надзире рад државних службеника у Гру-
пи; координира послове који се односе на пријем и 
обраду захтева и издавање идентификационих доку-
мената, које у складу са посебним актима Владе издаје 
Генерални секретаријат Владе; сарађује са другим 
државним органима у вези издавања наведених иден-
тификационих докумената; обавља послове сарадње 
Генералног секретаријата Владе са страним владиним и 
невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним 
представништвима страних земаља у Републици Србији, 
дипломатско-конзуларним представништвима Репулике 
Србије у иностранству и мултилатералним организација-
ма; надзире активности везане за израду међународних 
билатералних и мултилатералних споразума, докумената, 
аката и међународних преписки из надлежности Сектора; 
прати правила и процедуре ради успостављања ефикас-
није и целисходније сарадње са субјектима међународ-
ног права и обавља друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

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

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна места 
проверавају се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
• Организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено), 
• Дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару),
• Пословна комуникацијa - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и желите да на основу њега будете ослобођени тести-
рања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је 

да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере.

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

IV Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (организационо понашање) – про-
вераваће се писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место 
- Закон о потврђивању споразума између Републи-
ке Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног 
секретаријата Транспортне заједнице - провераваће се 
писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– Бриселски споразум - провераваће се писмено путем 
писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– енгески језик, ниво Б1 – провераваће се увидом у сер-
тификат или писменим путем.

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

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо усмене провере.

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

V Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и управљање људским ресурсима), провера-
ваће се путем психометријских тестова – стандардизова-
ни инструмент (писмено), узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама (усмено).

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

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Генерални секретаријат Владе, 
Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лица које је задужено за давање обавештења: 
Даница Давидовић, тел: 011/36-17-745 Генерални секре-
таријат Владе, од 10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

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

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) 
и оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу.

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

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

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

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима/уве-
рење о положеном правосудном испиту. Одредбом чла-
на 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 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 Генералног 
секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада.

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, 
којим је прописано да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција.

XV Провера компетенција учесника конкурса 
проверава се у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 20. јануара 2022. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на имејл адресе 
и контакт телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати ,,Србија“ Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). 

Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Генералног секретаријата Владе (Немањина 
11). Учесници конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао Генерални секретар Владе.

Овај конкурс се објављује на web страници Генералног 
секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web страни-
ци Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-управе, на огласној табли, web страници 
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.

Обрасци пријаве на конкурс, за сва радна места, могу 
се преузети на званичној интернет презентацији Гене-
ралног секретаријата Владе или у штампаној верзији на 
писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, 
Немањина 11.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У ЈАГОДИНИ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног 

места
I Орган у коме се попуњава извршилачко радно 
место: Основно јавно тужилаштво у Јагодини, Кнегиње 
Милице 15, Јагодина.

II Извршилачко радно место које се попуњава: 

Тужилачки помоћник - виши тужилачки 
сарадник у звању самосталног саветника
Опис послова: Тужилачки помоћник - виши тужилач-
ки сарадник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног 
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте 
тужилачких аката, узима на записник кривичне пријаве, 
поднеске и изјаве грађана, самостално предузима про-
цесне радње, врши под надзором и по упутству јавног 
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове 
предвиђене законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 24 0 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит, најмање 2 године радног искуства у 
правној струци после положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за рад за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компетенције 
и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем писаног теста), 
- дигитална писменост (провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару), 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писме-
ном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако кандидат посе-
дује важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу 
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 

„Рад на рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа одлучити да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Јагодини 
www.ja.os.jt.rs.

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција за радно место тужилачког помоћ-
ника - вишег тужилачког сарадника: 
- управа у јавном тужилаштву (провера ће се вршити 
писаним тестом); 
- вештине заступања на главном претресу у кривичном 
поступку пред надлежним судом (провера ће се вршити 
разговором са кандидатом) и
- поседовање знања и вештина за израду нацрта тужи-
лачких аката (провера ће се вршити писаним тестом).

3. Провера понашајних компетенција: Понашај-
не компетенције су: управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, одговорност и посвећеност, 
као и интегритет и њихову проверу вршиће дипломирани 
психолог или обучени процењивач на основу интервјуа 
базираног на компетенцијама.

4. Интервју са Комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са Комисијом (усмено). Све наведене 
компетенције Комисија ће проверити у року од 3 месеца 
рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас по 
предметном конкурсу. База питања за проверу општих 
функционалних компетенција биће објављена на интер-
нет страници тужилаштва: www.ja.os.jt.rs.

IV Место рада: Основно јавно тужилаштво у Јагодини, 
Кнегиње Милице 15, Јагодина.

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

VI Општи услови за запослење (чл. 45 ст. 1 Закона 
о државним службеницима): држављанство Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа; 
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање 6 месеци; да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

VII Образац пријаве на конкурс и докази који се 
прилажу: Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве за извршилачко радно место - тужилачки помоћ-
ник - виши тужилачки сарадник који је доступан на 
интернет страници Основног јавног тужилаштва у Јаго-
дини www.ja.os.jt.rs или у штампаној верзији на адресу 
Основног јавног тужилаштва у Јагодини, ул Књегиње 
Милице број 15. Образац пријаве мора бити својеручно 
потписан.
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкур-
су; личне податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; податке о образовању и правосудном 
испиту; податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању страног језика; додатне едукације; радно иску-
ство; посебне услове; добровољно дату изјаву о припад-
ности националној мањини; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Докази који се прилажу уз Образац јесу писани доказ о 
знању рада на рачунару. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „дигитална писменост“, осим ако Конкурсна 
комисија одлучи да приложени доказ не може да се при-
хвати као доказ којим се кандидат ослобађа провере ове 
компетениције.

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са комисијом су: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; 
- уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (не старији од 6 месеци); 
- изјава да кандидату није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа (само они кандидати који су радили у државном 
органу); 
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- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; 
- оригинал или оверене фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство); 
- уверење о положеном правосудном испиту и
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачу-
нару (уколико поседује исти).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао).
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступ-
ку („Сл. гласник Републике Србије” бр. 18/2016) пропи-
сано је између осталог да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.
Документ о чињеницама о којим се води службена еви-
денција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном испи-
ту, уверење о положеном државном стручном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван казану затвора од 
најмање 6 месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на кон-
курс изјасни за коју од предвиђених могућности се опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се води еви-
денција по службеној дужнопсти или да ће то кандидат 
учинити сам.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења 
приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе копји се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писаним 
путем се обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу наведену 
у огласу.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен 
о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријавио назначио доставу 
обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, спровешће се изборни 
поступак, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакте (адресе, бројеви телефона или e-mail адре-
се), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама 
Основног јавног тужилаштва у Јагодини, Кнегиње Мили-
це 15, други спрат. Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (адресе, бројеви теле-
фона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

IX Рок за поднешење пријава: је 8 (осам) дана од 
дана оглашавања у периодичном издању Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Датум објаве: 
15.12.2021. године. Датум истека рока за пријављивање: 
23.12.2021. године.

X Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Пријаве се подносе Основном јавном тужилаштву 
у Јагодини, Књегиње Милице 15, са назнаком „Пријава на 
јавни конкурс“ или на електронску адресу тужилаштва: 
ojtjagodina@gmail.com.

XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуња-
вају услове за запослење на радном месту и међу којима 
се спроводи изборни поступак, објављује се на интер-
нет презентацији тужилаштва према шифрама њихове 
пријаве.
Кандидати који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функцио-
налних компетенција, а потом и о времену и месту прове-
ре понашајних компетенција и на крају обавити интервју 
са кандидатима.

XII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Јелена Лазаревић, секретар у Основном 
јавном тужилаштву у Јагодини.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране овлашће-
ног судског тумача. Диплома којом се потврђује струч-
на спрема, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована. Неблаговремен, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене Закључ-
ком комисије. Свака фаза изборног поступка у селекцији 
кандидата биће елиминациона. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од шест месеци. Информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Јагодини www.ja.os.jt.rs.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника. 
Овај оглас објављује се на интернет страници и огласној 
табли Основног јавног тужилаштва у Јагодини, на пор-
талу е-Управе, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, 
Полицијска управа у Сремској Митровици, Одељење 
саобраћајне полиције, Одсек за саобраћајно – техничке 
послове 

Место рада: Полицијска управа у Сремској Митровици, 
Трг Ћире Милекића 1, Сремска Митровица.

Радно место које се попуњава: 

Официр саобраћајне полиције за 
саобраћајно-техничке послове у 

подручним полицијским управама
Одсек за саобраћајно-техничке послове, 

Одељење саобраћајне полиције, Полицијска 
управа у Сремској Митровици, утврђено 
под редним бројем 03.37.4.1.2 у акту о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих 

послова
1 извршилац

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

Опис послова: примењује на терену позитивно правне 
прописе, врши контролу и регулисање саобраћаја (санк-
ционише прекршаје); предузима превентивне мере на 
унапређењу безбедности саобраћаја; врши надзор над 
испуњеношћу прописаних услова за рад правних лица у 
области техничких прегледа – возила и оспособљавања 
кандидата за возаче; врши надзор над испуњеношћу 
прописаних услова за насељено место у погледу услова 
за полагање практичног испита за возаче; врши надзор 
над радом правних лица у области техничких прегледа 
возила и оспособљавања кандидата за возаче; контро-
лише возила правних лица која оспособљавају кандидате 
за возаче и комерцијалних возила; врши надзор орга-
низације послова безбедности саобраћаја код субјека-
та који обављају превоз у друмском саобраћају; врши 
надзор над привременом саобраћајном сигнализацијом; 
сачињава решења о привременој забрани обављања 
оспособљавања кандидата за возаче; предузима мере 
за утврђивање одговорности за повреде одредби зако-
на откривених приликом надзора; сачињава предлоге 
тумачења, мишљења и одговора у вези обављања сао-
браћајно-техничких послова; реализује планове појачане 
контроле учесника у саобраћају на путу. 

Услови: стечено високо образовање по Закону о универ-
зитету у трајању од најмање четири године или високо 
образовање стечено на студијама I степена – основне 

академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научних области сао-
браћајно инжењерство или машинско инжењерство у 
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошке 
науке. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају 
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведених научних 
области. Као посебни услови за рад на наведеном рад-
ном месту захтева се полицијска обука основног нивоа и 
возачка дозвола Б категорије. 

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у 
државним органима предвиђене законом, посебне услове 
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Министарству унутрашњих послова. 

Уколико кандидати имају више од 30 година живота, 
неопходно је да имају најмање 3 године радног стажа 
у струци. 

У изборном поступку проверавају се: 
- формално-правни услови – увидом у податке из пријаве 
и на основу расположиве документације; 
- психолошки захтеви и базичне компетенције – стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолошким 
интервјуом; 
- техничке компетенције (знања и вештине) – писаним 
тестом знања који садржи и питање у виду решавања 
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија слу-
чаја); 
- здравствена способност – обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи; 
- интервју – полуструктурисаним интервјуом. 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за 
рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у 
изборном поступку су: 
- познавање прописа из материје везане за Закон о поли-
цији и Закон о безбедности саобраћаја на путевима; 
- познавање организације, надлежности и делокруга 
рада Министарства;
- познавање организације, надлежности и делокруга 
рада Дирекције полиције.

Датум оглашавања: 08.12.2021 године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет страни-
ци Министарства унутрашњих послова, огласним таблама 
Сектора за људске ресурсе, Полицијске управе у Срем-
ској Митровици, Одељења саобраћајне полиције Поли-
цијске управе у Сремској Митровици, у дневном листу 
„Политика“ и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Група за људске ресурсе Полицијске упра-
ве у Сремској Митровици, Трг Ћире Милекића 1, 22000 
Сремска Митровица (писарница Полицијске управе у 
Сремској Митровици или путем поште), са назнаком – 
„За јавни конкурс за радно место: официр саобраћајне 
полиције за саобраћајно-техничке послове у подручним 
полицијским управама, Одсек за саобраћајно-техничке 
послове, Одељење саобраћајне полиције, Полицијска 
управа у Сремској Митровици, редни број радног места 
03.37.4.1.2“. 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Александра Зделар Маглић, 022/618-852, у периоду од 
13.00 до 14.00 часова, сваког радног дана.

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

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управа као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 24.12.2021. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли 
у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању 
истог. 

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење Основног и Вишег суда да се против кандида-
та не води кривични поступак, доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији Републике 
Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс и доказ о завршеној 
полицијској обуци основног нивоа. 

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

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

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неоп-
ходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спро-
вођења конкурса. 

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који нема 
завршену полицијску обуку основног нивоа, те ће исти 
уколико буде изабран по спроведеном јавном кон-
курсу, решењем о пријему бити обавезан да наведени 
посебнан услов испуни у року од највише две године 
од дана пријема, а у складу са актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем.

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

СУБОТИЦА

ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И

УРЕЂЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Маршала Тита 70

тел. 024/715-177

Виши референт за радне односе, 
имовиско-правне послове и принудну 

наплату накнаде
Опис посла: сачињава решења у вези са радом и ост-
варивањем права запослених по основу рада и радног 
односа; на основу захтева запослених, а уз сагласност 

директора издаје решења о годишњим одморима, плаће-
ном или неплаћеном одсуству; врши израду уверења 
о чињеницама о којима се води службена евиденција; 
припрема документацију за вођење поступака против 
дужника, правних и физичких лица; благовремено пре-
дузима имовинско-правне послове код припремних и опе-
ративних радњи на припреми и уређењу грађевинског 
земљишта; припрема предлоге за изузимање из поседа 
грађевинског земљишта ради привођења истог пред-
виђеној намени; учествује у спровођењу конкурса за 
доделу грађевинског земљишта за изградњу породичних 
стамбених зграда и других објеката према постојећим 
плановима; учествује у поступцима закључења и спро-
вођења уговора о давању односно предаји грађевинског 
земљишта у дугорочни закуп корисницима након спрове-
деног јавног надметања или прикупљења писаних пону-
да; ради на спровођењу јавног надметања за рушење 
експроприсаних стамбених зграда, станова и других обје-
ката предвиђених за рушење; припрема документацију 
за израду уговора о купопродаји земљишта потребног за 
изградњу локалних путева и других комуналних објека-
та; учествује у изради уговора о закупу земљишта које 
се издаје у закуп до привођења предвиђеној намени и 
обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу 
директора и руководиоца службе. 

УСЛОВИ: да лице има здраствену способност, први сте-
пен основне струковне студије/економоског смера, да 
има 4 године радног искуства, да има држављанство 
Републике Србије, да има опште услове за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, за кривична дела давање или примање 
мита.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кадидат подноси: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одго-
варајућем образовању, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству, доказ из казнене евиденције МУП-а од 
надлежне полицијске управе, личну биографију, доказ да 
има здраствену способност кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом се подносе лично или слати на адресу: Маршала 
Тита 70, 24300 Бачка Топола. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана обљављивања огласа. За све информације 
можете позвати број телефона: 024/715-177. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО  
У УБУ

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног 

места
I Орган о коме се попуњава радно место: Основно 
јавно тужилаштво у Убу, Трећег октобра 4, Уб.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место тужилачки помоћник – 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику 
јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује 
тужилачке акте, узима на записник кривичне пријаве 
поднеске и изјаве грађана, самостално предузима про-
цесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног 
тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове 
предвиђене законом и другим прописима.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијам на факултету, положен правосудни испит 
и најмање две године радног искуства у струци након 
положеног правосудног испита и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

III Општи услови за запослење: да је учесник кон-
курса држављанин Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

IV У изборном поступку комисија ће проверити 
опште и посебне функционалне компетенције и 
понашајне компетенције, након чега ће комисија 
обавити разговор са кандидатима, по следећим 
фазама: 

1. Провера општих функционалних компетенција и то: 
- организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним тестом); 
- дигитална писменост (провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању 
рада на рачунару); 
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном 
стимулацијом).

2. Посебне функционалне компетенцнје које ће се прове-
равати у изборном потупку су: 
- управа у јавном тужилаштву (провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом);
- поседовање знања и вештина за израду нацрта тужи-
лачких одлука и других аката (провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом) – вештине 
заступања на главном претресу у кривичном и другим 
поступцима пред надлежним судом (провера ће се врши-
ти писани тестом и разговором са кандидатима).

3. Након провере општих и посебних функционалних 
компетенција спровешће се провера понашајних компе-
тенција, и то: управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и интегритет.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани 
психолог на основу интервијуа базираног на компетен-
цијама.

4. Након провере понашајних компетенција конкурсна 
комисија ће обавити интервју са кандидатима који под-
разумева разговор са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року 
од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву 
на оглас по предметном конкурсу.

База питања за проверу општих функционалних компе-
тенција биће објављена на интернет страници тужилашт-
ва http: //ub.os.jt.rs.

О датуму и месту провере функционалних компетенција 
кандидати ће бити накнадно обавештени на начин на 
који су се одлучили да примају обавештења у вези са 
конкурсом.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата 
биће елиминациона. Кандидати који су освојили један 
бод у провери одређене компетенције, искључују се из 
даљег изборног поступка.

V Место рада: Основно јавно тужилаштво у Убу, Трећег 
октобра 4, Уб.

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Основно јавно 
тужилаштво у Убу, Трећег октобра 4 Уб, са назнаком „За 
јавни конкурс”.

VII Лица задужена за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Надежда Марковић, уписничар Тужи-
лаштва, контакт телефон: 014/412-492, 014/412-493.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање - публикација „Послови”.

Пријава на конкурс у државном органу садржи: подат-
ке о конкурсу; личне податке; адресу становања, број 
телефона и електронску адресу; образовање, стручне и 
друге испите подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа; податак о знању рада на рачуна-
ру; податак о знању страног језика; додатне едукације; 
радно искуство; посебне услове; добровољно дату изјаву 
о припадности националној мањини; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима.

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

Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет страници Основног јавног тужи-
лаштва у Убу http: //ub.os.it.rs - или у штампаној вер-
зији у просторијама Основног јавног тужилаштва у Убу, 
Трећег октобра 4, Уб.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
на јавном конкурсу.
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Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри 
у року од 3 дана од дана пријема пријаве на начин на 
који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Списак кандидата који испуњавају услове за запослење 
на радном месту и међу којим се спроводи изборни 
поступак, објављују се на интернет презентацији тужи-
лаштва, према шифрама њихове пријаве.

IX Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: 
Писани доказ о знању рада на рачунару. Кандидати који 
уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на 
рачунару биће ослобођени провере компетенције „диги-
тална писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи да 
приложени доказ не може да се прихвати као доказ којим 
се кандидат ослобађа провере ове компетенције.

X Остали докази који прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интрвјуа са комисијом: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмење 6 месеци (не старије од 6 месеци); 
потврда да кандидату раније није престајао ранији однос 
у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа (само они кандидати који су радили у држав-
ним органима); диплома којом се потврђује стручна спре-
ма; доказ о радном искуству у струци; (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство); уве-
рење о положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервијуа са комисијом позваће се да 
у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења 
приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који у остављеном року не приложе остале 
доказе који се прилажу у комкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писаним путем се оба-
вештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу наведену у огласу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
у место уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење даје не распоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у Основним судо-
вима, Судским јединицама, пријемним канцеларијама 
Основних судова, односно општинским управама, као 
оверени посао). Као доказ се могу приложити и фотоко-
пије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. годи-
не Основни судовима, односно Општинским управама.

Доказе о испуњености услова за запослење који су садр-
жани по службеним евиденцијама прибавља државни 
орган, осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити 
потребне доказе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на кон-
курс изјасни за коју од предвиђених могућности се опре-
дељује, да орган прибави податке о којима се води еви-
денција по службеној дужности или да ће то кандидат 
учинити сам.

Документа у којима се води евиденција по службеној 
дужности су: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење да није осуђиван и 
уверење о положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Убу http: 
//ub.os.it.rs

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене, закључком конкур-
сне комисије.

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

Овај оглас се објављује на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – публикација „Послови“, на порталу е-Управе, 
као и на интернет презентацији Основног јавног тужи-
лаштва у Убу: http://ub.os.it.rs и огласној табли Основног 
јавног тужилаштва у Убу.

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких радних

I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни 
суд у Ваљеву, Карађорђева 48-а, Ваљево.

II Радна места која се попуњавају:

1. Судијски помоћник - судијски 
сарадник, звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна 
питања у вези са радом судија у појединим предметима, 
под надзором судије израђује нацрте судских одлука, 
обавља под надзором и упутствима судије друге стручне 
послове, као и друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосудни испит 
и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

2. Систем администратор, звање 
самостални саветник

Опис послова: ради информатичку припрему за ана-
литику рада суда, за израду статистичких извештаја у 
електронском и штампаном облику и активно учествује 
у креирању аналитичких планова у суду, прати спро-
вођење аналитичко-статистичких послова, врши импле-
ментацију пословног, апликативног софтвера у оквиру 
правосудног информационог система Србије, укључујући 
базе података, њихову структуру и начине заштите, кон-
фигурацију сервера, израђује једноставније пословне 
апликације за аутоматизацију послова аналитике и ста-
тистике рада суда, изводи обуку корисника за рад на 
овим пословним апликацијама, израђује веб презента-
цију и дизајн пословног материјала суда, прати анти-ви-
русне програме и примењује анти-вирусну заштиту, води 
евиденцију информатичког ресурса у оквиру правосудног 
информационог система Србије, обавља и друге послове 
по налогу председника суда. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља при-
родно-математичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту

3. Техничар за ИТ подршку,  
звање референт

Опис послова: инсталира и одржава системски и кому-
никациони софтвер, рачунарску мрежу, рачунаре, штам-
паче и другу периферну опрему, инсталира и одржава 
активну и пасивну комуникациону опрему, администрира 
ЛАН мрежу у суду, пружа основно упознавање корисни-
ка са начином рада помоћу рачунара и прикључењем на 
интернет, прати анти-вирусне програме на интернету и 
примењује анти-вирисну заштиту, израђује пратећу доку-
ментацију, води евиденцију у оквиру правосудно-инфо-
рамционог система Србије и помаже у обуци корисника 
на свим пословним апликацијама у оквиру наведеног 
система. Помаже у спровођењу статистичких послова. 
Обавља и друге послове по налогу председника суда.

Услови: средња стручна спрема техничког смера, нај-
мање две године радног искуства на одговарајућим 
пословима, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне компетен-

ције, посебне функционалне компетенције, понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
Комисијом

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тест);
- из области знања и вештина дигитална писменост (про-
вера ће се вршити решавањем задатака практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару);
- из области знања и вештина пословна комуникација 
(провера ће се вршити решавањем теста који ће се ради-
ти у папирној форми, заокруживањем једног од више 
понуђених одговора из постављених задатака на интер-
нет презентацији Привредног суда у Ваљеву).

Напомена: у погледу провере опште функционалне 
компетенције “дигитална писменост” (поседовање знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табела, табелар-
не калкулације), ако кандидат поседује важећи сертифи-
кат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције “дигитална писменост”, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу “рад на рачунару”), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

Информације о материјалу за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Привредног суда у 
Ваљеву www.va.pr.sud.rs

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција:

За радно место судијски помоћник-судијски сарад-
ник:
1. Посебна функционална компетенција у области 
рада судска управа за радно место судијски помоћник 
– судијски сарадник: провераваће се познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за надлеж-
ност суда – провера ће се вршити писаним путем – тест.
2. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник –судијски сарадник: поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и дру-
гих аката – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – судијски сарадник: вештине пре-
зентације, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак а време 
за припрему кандидата је 15 минута.

За радно место систем администратор:
1. Посебна функционална компетенција – познавање 
прописа: Закон о државним службеницима и Судски 
пословник – провера ће се вршити писаним путем – тест.
2.Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови: TCP/IP и DNS и серверски опе-
ративни систем (MS Windows, Linux), базе података, про-
грамски језик, системи дељења ресурса – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови: Office пакети и интернет техно-
логије, Hardver, Информационе безбедности, познавање 
рада у АВП софтверу – провера ће се вршити усменим 
путем – разговор са кандидатом.

За радно место техничар за ИТ подршку:
1. Посебна функционална компетенција познавање про-
писа Закон о државним службеницима и Судски послов-
ник – провера ће се вршити писаним путем – тест.
2. Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови-познавање метода и техника 
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у 
базама података (познавање Оffice пакета и интернет 
технологије, одржавање hardvera и поседовање знања 
из области информационе безбедности) – провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у области рада 
информатички послови у правосуђу – знање и вештине 
за обуку запослених за рад са пословним софтвером, 
познавање рада у АВП софтверу – провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

3. Провера понашајних компетенција: Провера 
понашајних компетенција, и то: управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
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оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа и савесност, посвећеност 
и интегритет, вршиће се од стране дипломираног пси-
холога.
 
4. Интервју са Комисијом и вредновање кандида-
та: Након фазе провере понашајних компетенција спро-
вешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразу-
мева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу 
процене мотивације за рад на радном месту и прихва-
тања вредности државних органа. 

IV Врста радног односа и место рада за сва рад-
на места: За сва радна места радни однос се засни-
ва на неодређено време у Привредном суду у Ваљеву, 
Карађорђева 48-а, уз обавезан пробни рад за оне који 
први пут заснивају радни однос у државним органима. 
Пробни рад траје 6 месеци.

V Општи услови за рад на свим радним местима: да 
је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије; да учесник конкурса раније није престао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци.

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Датум оглашавања: конкурс ће бити огла-
шен у публикацији “Послови” дана 15.12.2021. године. 
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Привредног 
суда у Ваљеву, на интернет презентацији Привредног 
суда у Ваљеву, на порталу е-Управе, на интернет пре-
зентацији Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – публикација “Послови”. Последњи дан 
рока за подношење пријава је 23.12.2021. године.

VII Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве 
који је доступан на интернет презентацији Привредног 
суда у Ваљеву (www.va.pr.sud.rs).

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац прија-
ве подноси се на шалтеру у писарници Привредног суда 
у Ваљево, Карађорђева 48-а, Ваљево, или путем поште 
на исту адресу са назнаком “пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места – назив радног 
места”.

Приликом предаје пријаве на 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. Подносио-
ци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року 
од 3 дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

VIII Докази које прилажу уз пријаву: биографија 
са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; 
за радно место судијски помоћник – уверење о положе-
ном правосудном испиту; исправе којима се доказује рад-
но искуство у струци (потврде, решења, уговори и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство); потврда да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа издате 
од стране државног органа у коме је учесник конкурса 
био у радном односу; уверење да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци издате 
од стране Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; други докази о стеченим 
знањима и вештинама.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (или у основним судо-
вима).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко 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 сте-
чена у иностранству мора бити нострификована.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 

конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у 
просторијама Привредног суда у Ваљеву, Карађорђева 
48-а. Кандидати ће о датуму и времену бити обавеште-
ни на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће 
започети по истеку рока за подношење пријава. Кандида-
ти који су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве. 

X Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Данијела Кириџић, секретар Привредног суда у 
Ваљеву, контакт телефон: 014/294-219.

Напомене: Документа о чињеницама у 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 и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем управ-
ном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање у којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 
став 3), да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама 
(члан 103 став 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази биће одбачене. 
Положен државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе у року од 
6 месеци од дана заснивања радног односа. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатим при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провера ком-
петенција. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
Одлуком председника Привредног суда у Ваљеву. 
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документа-
ција враћати искључиво на писани захтев учесника. 
Привредни суд у Ваљеву не врши дискриминацију на 
основу расе, боје коже, вере, пола, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у 
овом огласу изражени у граматичком мушком роду, одно-
се се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и 
огласној табли Привредног суда у Ваљеву, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Привред-
ног суда у Ваљеву (www.va.pr.sud.rs).
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NB-TEX COMPANY
Гроцка, Врчин
Београдска 25

тел. 063/1153-143
e-mail: office@nb-textil.com

Шивач текстилних производа
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Шивач текстилних производа
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, особа са 
инвалидитетом.

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

Deo Unipol Gruppo S.p.A
21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 8

Продавац – саветник
за продају осигурања у Пожаревцу

Желите да радите у једној од водећих осигуравајућих 
компанија у Србији, са вишедеценијском традицијом; да 
будете део међународног тима, састављеног од врхун-
ских професионалаца, који су спремни да са вама раз-
мењују знања и искуства; од компаније очекујете да ула-
же у ваш професионални развој, цени и награђује добре 
резултате и креативност; волите динамичан посао који 
сваки дан доноси нове изазове, али и задовољство када 
се они савладају.

Нудимо вам посао продавца – саветника за продају 
осигурања; рад у позитивној и динамичној атмосфери; 
могућност да се професионално усавршавате кроз тре-
нинге и тим билдинг програме; услове за напредовање и 
развој каријере у стабилном, пословном окружењу.

Ваше обавезе: прављење периодичних планова, 
обављање разговора са клијентима, договарање презен-
тације производа у циљу проширења портфеља; припре-
мање понуде и полисе, прибављање потписа клијента и 
унос полисе у систем; одржавање редовних контаката са 
постојећим клијентима; вршење контроле наплате прве 
премије непосредно пре издавања полисе физичким 
лицима и контактирање клијената у циљу подсећања на 
извршавање обавеза; подношење извештаја непосред-
ном руководиоцу о реализацији плана продаје и наплати 
потраживања.

Ваш профил: имате средњу стручну спрему, без обзира на 
смер образовања; пожељно је да имате радног искуства 
на пословима продаје осигурања; активан сте корисник 
програмског пакета MS Office (Excel, Powerpoint, Outlook); 
мотивише вас остваривање циљева и стално тежите да их 
превазиђете; волите и интересантно вам је да упознаје-
те нове људе јер је то важан део вашег посла; умете 
активно да слушате и лако се прилагођавате различитим 
типовима саговорника; посвећени сте послу, извршавању 
задатака према задатим роковима. Уколико желите да се 
придружите ДДОР тиму, можете се пријавити путем сајта 
компаније ДДОР Нови Сад, кликом на линк: https://www.
ddor.rs/prijava-na-konkurs/?Otvorenikonkursi=Savetnik%20
za%20prodaju%20osiguranja

DOO „RANSACK“
21000 Нови Сад

e-mail: lazicnatasa@gmail.com

Књиговодствени службеник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, књиговођа, економ-
ски техничар; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Јављање кандидата на 
телефон: 064/1759-409 или 065/4604-601. Пријаве кан-
дидата на e-mail: lazicnatasa@gmail.com.

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

Deo Unipol Gruppo S.p.A.
21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 8
тел. 021/4886-000

www.ddor.co.rs

Продавац – саветник
за продају осигурања у Смедереву,  

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на смер 
образовања; пожељно је да имате радно искуство на 
пословима продаје осигурања; активан корисник про-
грамског пакета MS Office (Excel, Powerpoint, Outlook).

Мотивише вас остваривање циљева и стално тежите 
да их превазиђете; волите и интересантно вам је да 
упознајете нове људе јер је то важан део вашег посла; 
умете активно да слушате и лако се прилагођавате раз-
личитим типовима саговорника; посвећени сте послу, 
извршавању задатака према задатим роковима. 

Уколико желите да се придружите ДДОР тиму, може-
те се пријавити путем сајта компаније ДДОР Нови 
Сад, кликом на link: https: //www.ddor.rs/prijava-na-
konkurs/?Otvorenikonkursi=Savetnik%20za%20prodaju%20
osiguranja.
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Желите да радите у једној од водећих осигуравајућих ком-
панија у Србији, са вишедеценијском традицијом; да буде-
те део међународног тима, састављеног од врхунских про-
фесионалаца, који су спремни да са вама размењују знања 
и искуства; од компаније очекујете да улаже у Ваш профе-
сионални развој, цени и награђује добре резултате и кре-
ативност; волите динамичан посао који сваки дан доноси 
нове изазове, али и задовољство када се они савладају.

Рад у позитивној и динамичној атмосфери; могућност да 
се професионално усавршавате кроз тренинге и тим бил-
динг програме; услове за напредовање и развој каријере 
у стабилном, пословном окружењу. Прављење перио-
дичних планова, обављање разговора са клијентима 
договарање презентације производа у циљу проширења 
портфеља; припремање понуде и полисе, прибављање 
потписа клијента и унос полисе у систем; одржавање 
редовних контаката са постојећим клијентима; вршење 
контроле наплате прве премије непосредно пре изда-
вања полисе физичким лицима и контактирање клијена-
та у циљу подсећања на извршавање обавеза; подно-
шење извештаја непосредном руководиоцу о реализацији 
плана продаје и наплати потраживања. 

ДДОР НОВИ САД
11420 Смедеревска Паланка

Продавац – саветник
за продају осигурања  

у Смедеревској Паланци

Желите да радите у једној од водећих осигуравајућих 
компанија у Србији, са вишедеценијском традицијом; да 
будете део међународног тима, састављеног од врхун-
ских професионалаца, који су спремни да са вама раз-
мењују знања и искуства; од компаније очекујете да ула-
же у ваш професионални развој, цени и награђује добре 
резултате и креативност; волите динамичан посао који 
сваки дан доноси нове изазове, али и задовољство када 
се они савладају? 

Нудимо вам: рад у позитивној и динамичној атмосфери; 
могућност да се професионално усавршавате кроз тре-
нинге и тим билдинг програме; услове за напредовање и 
развој каријере у стабилном, пословном окружењу. 

Ваше обавезе: прављење периодичних планова, обављање 
разговора са клијентима договарање презентације произ-
вода у циљу проширења портфеља; припремање понуде и 
полисе, прибављање потписа клијента и унос полисе у сис-
тем; одржавање редовних контаката са постојећим клијен-
тима; вршење контроле наплате прве премије непосредно 
пре издавања полисе физичким лицима и контактирање 
клијената у циљу подсећања на извршавање обавеза; под-
ношење извештаја непосредном руководиоцу о реализа-
цији плана продаје и наплати потраживања. 
 
УСЛОВИ: да имате средњу стручну спрему, без обзи-
ра на смер образовања; пожељно је да имате радног 
искуства на пословима продаје осигурања; активан сте 
корисник програмског пакета MS Office (Excel, Powerpoint, 
Outlook); мотивише вас остваривање циљева и стално 
тежите да их превазиђете; волите и интересантно вам је 
да упознајете нове људе јер је то важан део вашег пос-
ла; умете активно да слушате и лако се прилагођавате 
различитим типовима саговорника; посвећени сте послу, 
извршавању задатака према задатим роковима. 

Уколико желите да се придружите ДДОР тиму, може-
те се пријавити путем сајта компаније ДДОР Нови 
Сад, кликом на линк: https://www.ddor.rs/prijava-na-
konkurs/?Otvorenikonkursi=Savetnik%20za%20prodaju%20
osiguranja.

„ДИПЕМ“ ДОО
32000 Чачак, Ибарски пут бб

тел. 065/4448-090

Перач аутомобила
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем 
занимању, возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 
месеца. Пријаве слати до 31.12.2021. године.

„YAYLA“ DOO
11000 Београд, Јужни булевар 13

тел. 065/3003-020
e-mail: yayla.belgrade@gmail.com

Радник за видео-надзор
на одређено време

УСЛОВИ: лице са завршеним III, IV степеном стручне 
спреме. Посебна знања: основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Трајање конкур-
са до 07.01.2022. године. Пријаве слати на горе наведену 
имејл-адресу. Јављање кандидата на контакт телефон: 
065/3003-020.

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ “ВИДАК ПЛУС”

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 116

тел. 063/311-786

Књиговодствени послови у агенцији
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, пожељно радно искуство 6 месеци, позна-
вање рада на рачунару. Пријаве слати у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

„SACCUS“ DOO BEOGRAD
11090 Београд, Раковица

Кнеза Вишеслава 29в
email: sacussdoo@gmail.com

Возач
пробни рад

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад, рад у сменама.

Радник у производњи  
полиетиленске амбалаже

5 извршилаца

ОСТАЛО: Пријаве за посао слати путем мејла.

„ДОН МИЛК“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 065/8728-403

Продавац
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; радно искуство није нопходно Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве послодавцу на контакт теле-
фон: 065/872-84-03, најкасније до 09.01.2022.

“DRAMIĆANIN GROUP” DOO
34000 Крагујевац
тел. 065/8728-403

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно. Заинтересо-
вани кандидати треба да се јаве послодавцу на контакт 
телефон: 065/872-84-03, најкасније до 09.01.2022.

“EXCELLENT CARGO “DOO
21000 Нови Сад

Родољуба Чолаковића 12/313

Возач у међународном саобраћају
4 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Ц и Е категорије. Пријаве сла-
ти на e mail: exccargo@sbb.rs.

“FOKUS PROTECT” DOO VRŠAC
Вршац, Цара Лазара 12

тел. 060/400-90-92

Радник обезбеђења
на одређено време од 24 месеца,  

са местом рада у Ужицу
5 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум III ссс, без обзира на врсту квали-
фикације и радно искуство, потребна је лиценца за 
обављање ФТО послова (са или без ношења оружја). 
Контакт телефон: 060/ 400-90-92, особа за контакт: Игор 
Тасић e-mail: focusprotect@gmail.com. Оглас је отворен до 
31.12.2021. године.

ТРГОВИНСКА РАДЊА 
LUX EDITION

ЈЕЛИСИЈЕ АНЂИЋ ПР УЖИЦЕ
31000 Ужице, Страхињића Бана 17

тел. 060/1596686
e-mail: gabrijela.petrovic91@gmail.com

Продавац текстилне робе
4 извршиоца

УСЛОВИ: III - VII ССС. Достављање радних биографија на 
увид. Трајање огласа до попуне радног места.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Логопед
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог – логопед. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, 
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 26/а

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла, најдуже до 6 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас потребно је доставити: 1. 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, 2. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, 3. оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у Лекарску комору Србије; 4. кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ“

34210 Рача, Виноградска бб.
тел. 034/751-964

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, познавање рада на рачунару. Заинтересова-
ни кандидати уз пријаву на оглас достављају и следећа 
документа: фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, уверење о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте, потврду о радном искуству. Рок 
за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се достављају на 
горе наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
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вају и следеће посебне услове: високо образовање – 
фармацеутски факултет, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, стручни испит; лииценца и решење о упису 
у комору; најмање шест месеци радног искуства у звању 
магистар фармације.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, оверену копију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту, струч-
ном испиту, оверену копију лиценце и решења о упи-
су у комору, фотокопију радне књижице или потврду 
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству, 
копију / очитану личну 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 кандидат који буде изабран, 
пре пријема у радни однос. Комисија ће разматра-
ти 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. 
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 болни-
це Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у службеном гласилу Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати 
у затвореним ковертама на горенаведену адресу или 
доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Мла-
ви. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кандидата. 
Оглас се објављује и на интернет страници Министар-
ства здравља, огласној табли и сајту Опште болнице 
Петровац на Млави.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Биохемијски/хемијски/физикохемијски 
техничар

у Одсеку за инструменталну технику Одељења 
лабораторија за екотоксикологију у Центру 
за хигијену и хуману екологију, на одређено 

време до 6 месеци због повећаног обима 
посла

Опис послова и радних задатака: Ради на практичном 
извођењу мање сложених анализа и аналитичких опера-
ција по писаном налогу здравственог сарадника – анали-
тичара у екотоксиколошкој лабораторији и здравственог 
сарадника специјалисте токсиколошке хемије/санитарне 
хемије. Преузима и евидентира узорке за аналитичка 
испитивања. Припрема узорке, припрема све растворе 
потребне за аналитичка испитивања, обезбеђује потреб-
не количине хемикалија, води потребне чистоће за све 
процесе. Води рачуна о лабораторијском посуђу, као 
и о чистоћи радних површина. Ради на опреми за коју 
је овлашћен за рад. Одговоран је за одржавање опре-
ме на којој ради. Дистрибуира у друге Одсеке Одељења 
лабораторија за екотоксикологију интерне налоге за 
рад. Води евиденцију и записе о целокупном свом раду. 
Обавља друге послове и задатке из делокруга рада 
Одељења по налогу здравственог сарадника – аналити-
чара у екотоксиколошкој лабораторији и здравственог 
сарадника специјалисте токсиколошке хемије/санитарне 
хемије и шефа Одељења.

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит у складу са 
законом.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др 
Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс – 
биохемијски/хемијски/физикохемијски техничар“. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“, на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије и на 
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут“.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ “ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Болнички неговатељ
на одређено време од 6 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву као доказе о испуњавању услова 
подносе следећа документа: кратку пословну биогра-
фију (са контакт подацима), оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, доказ о радном стажу, уверење 
о држављанству, уверење о неосуђиваности, лекарско 
уверење. Описи послова за сва радна места су утврђе-
ни Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних задатака и послова у организационим 
јединицама Института за кардиоваскуларне болести 
„Дедиње“ и кандидатима су доступни на увид у просто-
ријама Одсека за правне, кадровске и административне 
послове Института, радним данима од 14 до 15 часова. 
Приијаве и доказе о испуњености услова кандидати могу 
предати лично на писарници Института или послати 
поштом на адресу: Институт за кардиоваскуларне боле-
сти „Дедиње“, Хероја Милана Тепића 1, 11000 Београд, 
са назнаком “За конкурс за запошљавање”. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука 
о избору за пријем у радни однос кандидатима ће бити 
достављена поштом на пријављену адресу. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови“, на интернет страници Национал-
не службе за запошљавање, интернет страници ИКВБ 
„Дедиње“ и Министарства здравља РС. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у раз-
матрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
„БАЊИЦА“
11000 Београд

Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра-техничар 
(инструментарка) 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (са просечном оценом); ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију, са адресом и контакт 
телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана расписивања огласа у листу „Послови”. Пробни рад 
је шест (6) месеци. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпу-
ном документацијом или које нису у складу са условима 
из овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог на дужем боловању

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог на дужем боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: средње образовање у 
трајању од четири године, медицинска школа, медицин-
ска сестра – техничар, стручни испит; лиценца и решење 
о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију 
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или 

потврду послодавца (други доказ о радном искуству), 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству, 
копију / очитану личну карту. Лекарско уверење којим 
се доказује здравствена способност без ограничења за 
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан 
је да достави кандидат који буде изабран пре пријема 
у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради прибављања додатних релевантних пода-
така за доношење одлуке о изборукандидата. 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 Одељење за кадровске и 
административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама 
на горенаведену адресу или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене прија-
ве и непотпуна документација неће бити узета у разма-
трање при избору кандидата. Јавни оглас се објављује и 
на интернет страници Министарства здравља, огласној 
табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150

Доктор медицине
рад у сменама, рад у теренским амбуланатама 

и рад ноћу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, и: 
завршен медицински факултет (VII степен стручне спре-
ме) на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, најмање две 
године радног искуства у звању доктора медицине, поло-
жен стручни испит, лиценца, возачка дозвола Б катего-
рије.

Доктор медицине
на одређено време, рад у сменама, рад  
у теренским амбуланатама и рад ноћу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, и: 
завршен медицински факултет (VII степен стручне спре-
ме) на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медици-
не, положен стручни испит, лиценца, возачка дозвола 
Б категорије. 

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом личне кар-
те, кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и оверене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном стручном испи-
ту, лиценца, фотокопија возачке дозволе, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених издат на новом обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у „Службеном глас-
нику РС”, број 20/09), достављају у затвореној коверти 
поштом на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 
Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просторијама 
кадровске службе Дома здравља Владимирци, са назна-
ком “Пријава за конкурс – доктор медицине”. Кандида-
ти у пријави наводе за коју позицију конкуришу. Ако не 
наведу за која радна места конкуришу, сматраће се да 
се пријава односи за оба радна места. Одлука о избору 
кандидата донеће се у року од 30 дана од дана пријема 
пријаве. Кандидати који не буду изабрани ће бити оба-
вештени о одлуци. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља после попуне радног места наведеног у овом 
огласу неотворене ће се вратити пошиљаоцу. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен до 
попуне упражњених радних места.

Национална служба
за запошљавање
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Лабораторијски техничар
на одређено време од 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа; положен стручни 
испит; да има линценцу за рад. Уз пријаву се подносе 
оверене копије следећих документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи за занимање лабораторијски 
техничар; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад – лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног 
имена; кратка биографија (Curriculum Vitae, ЦВ), са адре-
сом, контакт телефоном и интернет адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен и на зва-
ничном сајту Министарства здравља Републике Србије, 
на огласној табли Дома здравља Босилеград, као и на 
интернет презентацији ДЗ Босилеград. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и биће објављена на оглас-
ној табли Дома здравља Босилеград, Породин 11, Босиле-
град. По завршеном огласу, предата документа могу бити 
враћена кандидатима на лични захтев. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат дужнан је да 
достави лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград, Поро-
дин 11, 17540 Босилеград, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос на одређено време за послове – 
лабораторијски техничар”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: виша/висока стручна 
спрема (виши физиотерапеут/струковни физиотерапеут), 
VI степен стручне спреме; положен стручни испит за своје 
звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој/
високој струковној школи; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежне коморе или решење о упису у 
комору; фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу “Послови”. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу или непосредно у Болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Управник ресторана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: виша стручна спрема 
(виши стручни радник у угоститељству), VI степен струч-
не спреме; радно искуство у струци од најмање 3 године. 
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој шко-
ли; потврду послодавца о радном искуству (оригинал); 
фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу “Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу или непосредно у Болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН” 

СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Медицинска сестра – техничар општег 
смера

на одређено време ради замене  
радника на боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завр-
шена средња медицинска школа – општи смер; положен 

стручни испит; лиценца за рад у струци или решење о 
упису у комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара. Као доказе о испуњености ових услова кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли-општи смер; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у 
именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа, у листу “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну 
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Контакт телефон 018/830-927. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на 
оглас за сестре “ или лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине специјалиста за 
физикалну медицину и рехабилитацију

у Служби за физикалну медицину и 
рехабилитацију

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: завршен медицински факултет 
(звање доктор медицине VII/1 степен стручне спреме); 
положен специјалистички испит из физикалне медицине 
и рехабилитације (звање доктор медицине специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације са VII/2 степен 
стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу за 
рад; познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији; фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
код надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; 
кратку биографију, са навођењем степена познавања рада 
на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном 
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице 
Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве под-
нете мимо означеног рока и без потпуне документације 
неће се узимати у разматрање. Како достављену доку-
ментацију подносиоца молби на објављене конкурсе не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука 
о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена 
на огласној табли и на сајту ДЗ Гроцка, а информације се 
могу добити у Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка. 

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Палилула
Београд, Кнез Данилова 16

Медицинскa сестрa – техничар  
у амбуланти

у Одељењу заштите менталног здравља, 
пробни рад 3 месеца

Опис послова: успоставља први контакт са пацијентом, 
врши пријем и тријажу пацијената по степену хитности 
и реду доласка; заказује психијатријске прегледе; води 
прописану медицинску документацију о свом раду, раду 
специјалиста и здравствених сарадника; одговоран је 
за чување медицинске документације и евиденције о 
раду службе; учествује у раду стручног тима на нивоу 
одељења; обавља и друге послове из своје струке по 
налогу одговорне медицинске сестре и начелника служ-
бе којима је одговоран за свој рад.

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

Виша медицинска сестра  
– техничар у амбуланти

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-

дима савремене здравствене неге, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; спроводи план здравстве-
но-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра, 
сачињава план стручног усавршавања медицинских сес-
тара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже 
нове методе рада у здравственој нези, израђује месеч-
не, тромесечне, шестомесечне и годишње извештаје за 
све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи 
извештај, ради све послове описане код медицинске 
сестре – техничара са средњом спремом, стара се о 
правилном чувању, утрошку и роковима важности леко-
ва, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних 
лекова, вакцина и санитетског материјала; врши обуку 
приправника и млађих техничара, фактурише пружене 
здравствене услуге; ради и остале медицинске и адми-
нистративне послове из домена своје струке по налогу 
одговорне сестре, за свој рад одговара одговорној меди-
цинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи 
смер, на основним студијама првог степена (струковне/
академске) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању више, односно струковне меди-
цинске сестре; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. 

Доктор медицине специјалиста у 
радиолошкој дијагностици

пробни рад 3 месеца

Опис послова: врши снимања у оквиру своје специјал-
ности, ултразвучне дијагностичке прегледе и контрастне 
прегледе ГД-а, чита снимке стандардне, радиографске 
дијагностике и мамографије и пише извештаје о нађе-
ном стању, одговара за употребу заштитних средстава 
при раду у зони јонизујућег зрачења, фактурише пруже-
не здравствене услуге, ради и друге послове из области 
своје струке по налогу начелника службе којем је одго-
воран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из радиологије; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
радиологије; стручни испит; лиценца; извештај о здрав-
ственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења, 
лиценца или решење о упису у комору; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време 
рада, стара се и одговорна је за уредност радног места, 
одговорна је за потрошњу и залихе лекова и санитетског 
материјала; стерилизацију инструмената, материјала, 
дезинфекцију и хигијену, помаже доктору код системат-
ских прегледа, одлази у школе и заказује исте, учест-
вује у организацији и спровођењу здравствено-васпитног 
рада са доктором, одговорна је за уредно вођење меди-
цинске документације, учествује у тимском раду са сто-
матологом, задужена је за све инструменте у ординацији 
о којима води рачуна заједно са доктором, врши требо-
вање потребног материјала и лекова, има обезбеђену 
антишок терапију, стара се о благовременој замени ман-
тила и осталог веша, врши први контакт са пацијенти-
ма, врши медицинску тријажу по реду хитности, отвара 
нове зубне картоне, свакодневно врши дневне евиден-
ције и фактурисање стоматолошких здравствених услуга; 
учествује у припреми извештаја о раду, одговорна је за 
правилно одлагање отпада, сарађује са одговорним зуб-
ним техничарем и осталим зубним техничарима, ради и 
остале послове из домена своје струке по налогу непо-
средног руководиоца, за свој посао одговорна је одго-
ворној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и 
начелнику службе.
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УСЛОВИ: средња медицинска школа стоматолошког сме-
ра; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању стоматолошка сестра – техничар; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима. 

Виши зубни техничар
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

Опис послова: израђује стоматолошка протетска помага-
ла, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије 
или специјалисте доктора стоматологије; прилагођава, 
сервисира и поправља стоматолошка протетска пома-
гала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматоло-
гије или специјалисте доктора стоматологије; планира, 
организује и надзире рад зубних техничара; у оквиру 
стручних послова по налогу зубног лекара специјалис-
те са одељења стоматолошке протетике и ортодонције и 
одговорног техничара зубног техничког лабораторијума 
одређује најкомпликованије случајеве у складу са својом 
стручном оспособљеношћу и искуством, бави се послови-
ма и радним задацима описаним код описа послова зуб-
ног техничара, ради остале послове из своје струке по 
налогу непосредног руководиоца, одговоран је за зашти-
ту на раду у својој служби, одговорна је за потрошњу 
и залихе лекова и санитетског материјала; за свој рад 
одговоран је одговорном зубном техничару, непосредном 
руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање стоматолошке струке: на 
основним студијама првог степена (струковне/академске) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, смер зубни техничар - протети-
чар; на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, смер зубни техничар – 
протетичар; стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању вишег, односно струковоног 
зубног техничара; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу прило-
жити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. 

Виша стоматолошка сестра
пробни рад 3 месеца

Опис послова: непосредно асистира доктору за време 
рада, одговорна је за уредно вођење медицинске доку-
ментације, врши локалну апликацију лека по налогу 
доктора, ради све стручне послове по налогу доктора, 
у сарадњи са доктором ради требовање потребног мате-
ријала, има обезбеђену антишок терапију, одговорна је 
за потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала, 
непосредно сарађује са одговорним зубним техничарима, 
ради на оспособљавању медицинских сестара приправ-
ника, учествује у организацији и спровођењу здравстве-
но-васпитног рада са доктором, учествује у тимском раду 
са доктором, у сарадњи са начелником службе и осталим 
одговорним организује стручна предавања, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу одговорне сес-
тре и начелника службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање стоматолошке струке: на 
основним студијама првог степена (струковне/академ-
ске) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању више, односно струковне медицинске 
сестре; познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и 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 наста-
вак лечења пацијента; прописује лекове и медицинска 
средства; спроводи здравствену заштиту из области мен-
талног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног 
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, прописивање 
препоручене терапије и упућивање на виши ниво здрав-
ствене заштите; у поступку остваривања здравствене 
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни 
и терцијарни ниво; на основу мишљења доктора меди-
цине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује 
пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску 
документацију о здравственом стању пацијента, фактури-
ше здравствене услуге које пружа; даје оцену радне спо-
собности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, 
ради у комисијама и на посебним програмима, издаје 
стручно мишљење, лекарско 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 јединици, прати и предлаже 
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје 
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника 
службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на рачуна-
ру (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеном факултету, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Виши физиотерапеут 
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске проце-
дуре из области физикалне медицине и рехабилитације 
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, пара-
финотерапија, киротерапија), на основу налога доктора 
медицине специјалисте за област физикалне медицине 
и рехабилитације и о томе води прописану медицинску 
документацију; надзире и контролише рад физиотерапе-
ута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe прос-
торија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe 
и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистич-
кoг извeштaвaњa; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прa-
вилнo служи пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и 
нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду 
сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa 
пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; врши процену 
обима покрета, мери обим и дужину екстремитета, врши 
остала антропометријска мерења, врши процену држања, 
хода, физичких активности са аспекта могућности, издр-
жљивости, координације, експоненцијалне струје, маг-
нетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, 
дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, 
ИР, UV зраци, вибрациона масажа, активно потпомогну-
те и пасивне вежбе у оквиру кинезитерапијског третмана, 
корективне вежбе деформитета кичменог стуба и стопа-
ла код деце, третман посттрауматских стања, третман 
централних и периферних неуролошких лезија, респира-
торне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мус-
кулатуре, терапија парафином, крио терапија, процењује 
равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција равно-
теже), врши процену стања и развоја моторике, користи 
специјалне тестове намењене посебним патолошким 
стањима, скупинама, итд., прави адекватан терапијски 
програм, поштује контраиндикације и елементе дози-
рања, а у складу са општим физијатријским планом 
лечења, контролише стање пацијента и свој програм уз 
допуну и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање 
пацијента и за оцену радне способности, води стручну 
документацију о пацијенту, обавља административне 
послове у свом домену рада, фактурише здравствене 
услуге које пружа, обавља и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој 
рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосред-
ном руководиоцу и начелнику службе. 

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на 
основним студијама првог степена (струковне/академ-
ске) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; 
на основним студијама у трајању од најмање две годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању вишег, односно струковног физиотера-
пеута познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-

графију, фотокопију дипломе о завршеном школи, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти за здравствену заштиту деце, 

пробни рад 3 месеца

Опис послова: бави се здравствено-васпитним радом из 
домена своје области, припрема и учествује у обављању 
превентивних прегледа, обрада рана, фиксациони завој, 
скидање конаца и копчи, фракционарно давање серума и 
других лекова, обрада опекотина, давање интравенских 
ињекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану 
болесника, давање вакцине и превијање у служби и у 
стану болесника, узимање бриса из носа и грла, одго-
ворна је за правилно вођење медицинске документације, 
евиденција корисника, дневне рекапитулације медицин-
ског рада, месечни преглед медицинског рада, пријава 
заразних обољења, пријава хроничних обољења, врши 
требовање и набавку ампулираних лекова и инструмена-
та. Контролише рок трајања лекова и санитетског мате-
ријала и контролише хладни ланац лекова; одговорна је 
за потрошњу и залихе ампулираних лекова и санитет-
ског материјала; обавља дезинфекцију радног простора 
у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема 
материјале и инструменте за рад, вођење електронских 
картона, фактурисање услуга и утрошак материјала, ради 
и остале послове из области своје струке по налогу одго-
ворне сестре, за свој рад одговорна је одговорној меди-
цинској сестри, непосредном руковoдиоцу и начелнику 
службе.

УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, 
педијатријски смер; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске сес-
тре - техничара; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложи-
ти: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. 

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за децу

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и породице; ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, односно, на спровођењу скрининг програма 
у складу с посебним програмима донетим у складу са 
прописима и планом рада службе; врши дијагностику и 
благовремено лечење пацијената, прописује лекове и 
медицинска средства; указује хитну медицинску помоћ; 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наста-
вак лечења пацијента; спроводи здравствену заштиту 
из области менталног здравља; у поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента 
на секундарни и терцијарни ниво; води потпуну меди-
цинску документацију о здравственом стању пацијента, 
фактурише здравствене услуге које пружа; сви лекарски 
прегледи и здравствене услуге из области педијатрије: 
превентивни лекарски прегледи, лекарски прегледи 
у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације, 
лекарски преглед за превремени полазак детета у шко-
лу, педијатријски преглед новорођенчета у стану, пре-
глед пред упућивање у установу за колективни боравак, 
категоризација деце ометене у психо-физичком развоју, 
едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру Про-
грама стручног усавршавања, стручно води здравствене 
раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран 
је за њихов рад; ради у комисијама и на посебним про-
грамима према плану у складу са позитивним прописима, 
вођење електронског здравственог картона, вакциналног 
картона, спровођење здравствено-васпитног рада у скла-
ду са планом, саветовање са родитељима, одговара за 
заштиту на раду за себе и за свој тим, обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непосредног 
руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руко-
водиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из педијатрије; 
на основним студијама у трајању од најмање пет година 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
педијатрије; стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
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завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се 
не враћају кандидатима. 

Виши радиолошки техничар
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води неопходну медицинску документа-
цију и евиденцију у Служби, врши снимања у радиогра-
фији и мамографији, припрема контрастна средства и 
растворе неопходне за рад, припрема пацијента, опрему 
и средства за дијагностичке и УЗ прегледе, помаже лека-
ру радиологу код свих радиоскопских и радиографских 
прегледа где је то потребно, одговоран је за употребу 
заштитних средстава при раду у зони јонизујућег зра-
чења, стара се о редовном одржавању апарата у Ро и УЗ 
кабинету, фактурише пружене здравствене услуге, ради 
и остале послове из своје струке по налогу одговорног 
радиолошког техничара и начелника службе којима је и 
одговоран за свој рад. 

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке: на 
основним студијама првог степена (струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању вишег радиолошког техничара; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); 
потврда о радној способности за рад у зони јонизујућег 
зрачења. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију лиценце и фото-
копију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима. 

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

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине изабрани лекар  
за одрасле

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 
месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар  
општег смера

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, уве-
рење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре-тех-
ничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и неовереним фотокопијама докумената 
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају 
се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 
3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 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 иза-
брани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем.

КБЦ “Др ДРАГИША МИШОВИЋ 
- ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра на неонатологији
4 извршиоца

Опис радног места: Обавља послове здравствене неге 
болесника, односно дијагностичко-терапијске процеду-
ре у складу са садржином рада Одељења неонатологије; 
обавља све послове везане за негу, исхрану и терапију 
новорођене деце; припрема и реализује програм здрав-

ственог васпитања мајки - породиља, при отпусту са 
одељења, води медицинску документацију неопходну за 
увид у здравствени статус болесника; за свој рад одгова-
ра главној медицинској сестри/техничару одељења.

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом 
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на 
рачунару; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

Физиотерапеутски техничар
Опис радног места: Обавља послове везане за рехаби-
литацију стационарних и амбулантних пацијената; ради 
увод у кинезитерапију, апаратурну терапију и мануелну 
масажу; за свој рад одговара главној медицинској сестри/
техничару Службе.

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом 
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на 
рачунару; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

Медицинска сестра – техничар  
(општи смер) 
21 извршилац

Опис радног места: Обавља послове здравствене неге 
болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са 
садржајем рада одељења, односно одсека; врши припре-
му болесника за дијагностичке процедуре; води медицин-
ску документацију неопходну за увид у здравствени ста-
тус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној 
медицинској сестри/техничару Одељења - Одсека.

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом 
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на 
рачунару; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

Гинеколошко-акушерска сестра 
(техничар) / бабица у породилишту

Опис радног времена: Обавља послове здравствене неге 
болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са 
садржајем рада одељења, односно одсека; врши припре-
му болесника за дијагностичке процедуре; води медицин-
ску документацију неопходну за увид у здравствени ста-
тус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној 
медицинској сестри/техничару одељења - одсека.

УСЛОВИ: средње образовање, у складу са Каталогом 
радних места; стручни испит; лиценца; знање рада на 
рачунару; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе 
следеће доказе о испуњености услова: оверену копију 
дипломе о завршеној Средњој медицинској школи, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
решење о издавању лиценце, краћу биографију са про-
пратним писмом. Пријаву доставити на адресу: КБЦ “Др 
Драгиша Мишовић - Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1, 
или лично Архиви Установе, Јована Мариновића 4, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у листу “Послови” 
и на сајту Министарства здравља.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

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

Инжењер за рачунарске мреже
Опис посла: 1. примењује мрежна решења (switching, 
routing, интернет рутирање, бродбанд интернет приступ, 
контрола мрежног саобраћаја и др.), 2. пружа технич-
ку подршку корисницима информационог система и 
сарађује са техничком подршком, 3. дефинише пре-
зентације и реализује корисничка решења везана за 
рачунарске мреже и израђује техничке специфика-
ције, 4. врши оптимизацију параметара у зависности од 
оптерећења и апликативних захтева, 5. прати потребе 
корисника и захтеве система, на основу којих предлаже 
измену или надоградњу мрежних система, 6. поставља 
и одржава интегрисани систем рачунарске и мрежне 
опреме-сервера, рачунарских радних станица, мреж-
не опреме, 7. поставља и одржава интегрисани систем 
системског софтвера и сервиса-оперативних система, 
система за обезбеђивање информационо комуникацио-
них сервиса-електронске поште, интранета, интернета и 
других, 8. подешава и прати параметре рада, утврђује и 
отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне 
опреме-сервера, рачунарских радних станица, мрежне 
опреме, кабловских и радио веза, 9. учествује у изради 
софтверског решења за унапређење процеса рада био-

хемијске лабораторије, 10. развија апликацију у циљу да 
олакша, побољша и повећа поузданост обраде узорака 
и издавања резултата, 11. анализа рада и извештавање 
на основу различитих параметара (временски период, 
демографски параметри, здравствена установа и сл.), 
12 креира евиденцију свих лабораторијских радњи и 
поступака приликом вршења анализе, 13. управљање 
административним подсистемом лабораторије који омо-
гућава аутоматизовано формирање извештаја о свим 
извршеним услугама, 14. управља током података о 
свим извршеним анализама, верификацији и издавање 
резултата и статистичка обрада резултата, 15. израђује 
писану документацију за пројекте и корисничка решења, 
16. обавља корисничку обуку, 17. обавља корисничку 
подршку - Хелпдеск, 18. запослени је дужан да радне 
задатке извршава у свему по процедурама предвиђеним 
системом квалитета ИСО стандарда Завода за биоциде 
и медицинску екологију; 19. запослени је дужан да се 
одазове на сваки позив који му је упућен преко интерне 
мобилне телефонске мреже у току радног времена, а у 
време пасивног дежурства и ван радног времена, однос-
но 24 часа на дан, и др. 

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање јед-
на година радног искуства. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: биографија, фотокопија 
личне карте или извод очитане личне карте и докази 
о испуњености тражених услова конкурса у неовереним 
фотокопијама. Документа се неће враћати. Пријаве са 
траженим прилозима се достављају на адресу Завода за 
биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће размат-
рати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу 
провери знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. податке прикупља и податке обрађује 
Правна служба Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију. Кандидат који буде изабран дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима.

АПОТЕКА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 20

тел. 028/497-028

Фармацеутски техничар
на одређено време  

до 31.03.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: завр-
шена средња медицинска школа фармацеутски смер; 
положен стручни испит за самостално обављање посло-
ва фармацеутског техничара; три године радног иску-
ства; лиценца за рад и знање рада на рачунару. Доку-
ментација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: 
пријава на конкурс која обавезно садржи податке о 
радном месту на које кандидат конкурише и податке о 
кандидату (име и презиме кандидата, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште, кратка биографија), оверену 
фотокопију дипломе средње школе, потврду о положе-
ном стручном испиту, лиценцу, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме). Рок за подношење пријава је 
8 дана од објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Кандидати који испуњавају услове огласа биће 
позвани на разговор, ради даљег пружања додатних 
информација. Одлука о избору кандидата биће донета 
најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса, иста 
ће бити објављена и на огласној табли Апотеке Косов-
ска Митровица, Ловћенска 20. Изабрани кандидат биће 
обавештен телефонским путем. Пре заснивања радног 
односа изабрани кандидат је дужан да достави уве-
рење да се против њега не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци, 
уверење о (не) кажњавању (издаје полицијска управа), 
не старије од 6 месеци. Пријавом за 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. Особа за контакт Сенија 
Дробњаковић, тел. 028/497-028. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на адресу: Ловћенска 20, 
Косовска Митровица.
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Медицина / Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време до 2 године, за рад у 

Одељењу стоматолошке здравствене заштите, 
Службе за здравствену заштиту одраслих 

становника са хитном мед. помоћи и кућним 
лечењем и стоматолошком делатношћу

Опис послова: асистира доктору стоматологије током 
спровођења стоматолошке здравствене заштите; води 
прописану медицинску документацију; припрема стома-
толошку ординацију за рад; врши дезинфекцију и стери-
лизацију материјала и инструмената; правилно одлаже 
медицински отпад. 

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска школа-сто-
матолошког смера или медицинска сестра и обученост 
за послове зубног асистента; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искустава у звању стомато-
лошке сестре. Заинтересовани кандидати за послове уз 
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицнској школи траженог сме-
ра, оверене копије сведочанства од првог до четвртог 
разреда средње медиицнске школе; оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту; потврду - уве-
рење од Националне службе за запошљавање; оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радним односу), 
кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у „Пословима “Националне 
службе за запошљавање. Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. 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 правна 
служба Дома здравља Ћићевац. Одлука о избору канди-
дата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити обвајљена 
на сајту Дома здравља Ћићевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Неблаговремене и непотпуне пријаве које нису у 
складу са условима овог огласа неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра – техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Одељењу за инфективне болести 
Службе за инфективне и кожне болести, 

на одређено време до 3 месеца, ради 
имплементације Пројекта Канцеларије 

УНОПС-а, за подршку запошљавања кадрова 
ради сузбијања вируса COVID-19 у Општој 

болници Крушевац
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен; стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац. Заинтересовани кан-
дидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме); оверену фото-
копију Лиценце издате од надлежног органа. 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. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише искључиво поштом а на горе 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
у Служби опште медицине, на одређено 

време од 3 месеца, а у вези са продужетком 
Пројекта делегације ЕУ и Канцеларије 

УНОПС-а „Подршка Дому здравља Крушевац у 
борби против вируса Covid 19”

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра – техничар
у Служби опште медицине, на одређено 

време од 3 месеца, а у вези са продужетком 
Пројекта делегације ЕУ и Канцеларије 

УНОПС-а “Подршка Дому здравља Крушевац у 
борби против вируса Covid 19”

УСЛОВИ: у складу са Правилником о органиизацији и сис-
тематизацији послова у Дому здравља Крушевац. Поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву у којој наводе за које радно место се 
пријављују; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на оглас, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује директор. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведени доку-
мент у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на 
горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ) 

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

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове
на одређено време, најдуже до 24 месеца, 
због повећаног обима посла, у Служби за 

правне, економско-финансијске, техничке и 
друге сличне послове

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, као и следеће посебне усло-
ве утврђене Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром 
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 703/2020 и 930/2021): 
високо образовање: на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/ испити/ 
радно искуство: нање рада на рачунару.

Опис посла: припрема податке и пружа подршку у изра-
ди финансијских планова; израђује процедуре за финан-
сијско управљање и контролу (ФУК); прати стање, спро-
води стручне анализе, испитује информације и анализира 
акте и припрема извештаје о финансијским и рачуновод-
ственим питања из области делокруга рада; прикупља 
и обрађује податке за израду извештаја, финансијских 
прегледа и анализа; припрема податке за израду општих 
и појединачних аката; припрема и врши обраду доку-
ментације за плаћање по различитим основама; врши 
плаћање по основу документације, прати преузимање 
обавеза за реализацију расхода; израђује планове и 

програме развоја и анализе из делокруга свог рада; 
припрема извештаје из области рада; прати усклађи-
вање плана рада и финансијских планова; учествује у 
припреми и изради финансијских извештаја (периодич-
них и годишњих) и годишњег извештаја о пословању 
(завршног рачуна); врши рачуноводствене послове 
из области рада; припрема и обрађује документацију 
за евидентирање насталих пословних промена; прати 
вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и 
усаглашава помоћне књиге са главном књигом; усклађује 
стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији 
са стварним стањем; прати усаглашавање потраживања 
и обавезе; прати чување и архивирање финансијских 
извештаја, дневника и главне књиге. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, 
подносе следећа документа: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи која се тражи јавним огласом; уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); фотокопија личне 
карте или извод очитане личне карте; кратка лична и 
радна биографија (ЦВ) са адресом и контакт телефоном 
и е-маил адресом. Рок за пријаву кандидата је 8 дана 
од дана објављивања огласа за пријем у радни однос. 
Пријаве се подносе лично у просторијма правне службе 
Дома здравља Љубовија са стационаром, или поштом, на 
адресу: Дом здравља Љубовија, 15320 Љубовија, Војво-
де Мишића 58, са назнаком ”Пријава на оглас за пријем 
у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у разматрање. У складу са чл. 9 став 3 
Посебног колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, 96/2019 
и 58/2020 - Анекс I), одлуку о избору кандидата, који су 
се пријавили за наведена радна места, доноси директор 
Дома здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде 
потребно кандидати који су се јавили на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.), о чему се сачињава 
записник. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује правна 
служба Дома здравља Љубовија са стационаром. Канди-
дати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Канди-
дати који не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације на контакт телефон 015/561-898 
или лично у просторијама правне службе Дома здравља 
Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима 
биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018-аут.тумачење) 
и Посебним колективним уговор за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе. (“Сл. гласник РС”, 96/2019 
и 58/2020 - Анекс I).

Здравство и социјална заштита

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ 
И МИОНИЦА

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

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; стечено високо образовање на студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и стечен академ-
ски, односно стручни назив: дипломирани педагог или 
дипломирани специјални педагог; знање рада на рачуна-
ру; завршена обука по акредитованом програму за води-
теља случаја; лиценца за обављање послова, у складу са 
законом којим се уређује социјална заштита и прописи-
ма донетим на основу закона, да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије), односно на 
основним студијама од најмање четири године и звањем: 
дипломирани педагог или дипломирани специјални педа-
гог; положен испит за лиценцу у социјалној заштити за 
рад у области социјалне заштите са академским звањем: 
дипломирани педагог или дипломирани специјални 
педагог. Кандидат је дужан да уз пријаву са биографс-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ким подацима поднесе доказ о стручној спреми, доказ о 
положеном испиту за лиценцу за рад у области социјал-
не заштите, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горе наведену адресу, 
са назнаком “За јавни оглас за водитеља случаја”.

УСТАНОВА
ДОМ ЗА ОДРАСЛА

ИНВАЛИДНА ЛИЦА – БЕОГРАД
11080 Земун, Ауто-пут 18

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да је држављанин Републике Србије; да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андра-
гошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских 
наука; да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да није правноснажно осуђиван за кривично дело 
из групе кривичних дела против живота и тела, против 
слобода и права човека и грађанина, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне слобо-
де, против брака и породице, против службене дужности, 
као и против уставног уређења и безбедности Републике 
Србије; да се против њега не води истрага за кривично 
дело које се гони по службеној дужности.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: уве-
рење да су држављани Републике Србије; оверену фото-
копију дипломе; доказ о радном искуству; радну биогра-
фију; уверење из МУП-а (надлежне полицијске управе) 
да нису осуђивани, не старије од шест месеци; уверење 
суда да против њих није покренута истрага, нити се води 
кривични поступак, не старије од шест месеци; програм 
рада за мандатни период Установе „Дом за одрасла инва-
лидна лица”. Рок за подношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити непосредно или поштом на адре-
су: Установа „Дом за одрасла инвалидна лица“ (конкурс 
за директора), Ауто-пут 18, 11080 Земун. Информације 
у вези са конкурсом могу се добити путем тел. 060/066-
40-19. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
“КЊАЖЕВАЦ”

19350 Књажевац, Карађорђева 55
тел. 019/731-698

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких наука, однос-
но стручни назив дипломирани социјални радник и има 
најмање пет година радног искуства у струци. Мандат 
директора Геронтолошког центра „Књажевац” траје чети-
ри године. Кандидат уз пријаву подноси: програм рада за 
мандантни период, уверење да је држављанин Републике 
Србије, уверење да није под истрагом и да није кривич-
но осуђиван, доказ о радном искуству у струци, оверену 
фотокопију дипломе, биографију. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаву са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити на 
адресу Геронтолошки центар Књажевац, Карађорђева 55, 
19350 Књажевац, са назнаком „Конкурс за директора – за 
Управни одбор“, телефон за информације 019/731-698.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
11000 Београд, Марије Бурсаћ 49

Кухињски радник – сервирка
на одређено време до 24 месеца

6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство.

Хигијеничарка
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 011/2462-210. Рок за пријаву на конкурс 
је 31.12.2021. године.

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
ДЕЧИЈЕ СЕЛО

“Др МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ”
21208 Сремска Каменица

Дечије село 1-13 и 2а и 2б

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андра-
гошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицинских 
наука, најмање 5 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: овере-
ну фотокопију дипломе, доказ о радном искуству, про-
грам рада за мандатни период, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, 
уверење да нису кажњавани за кривична дела која их 
чине неподобним за обављање послова и задатака у 
установи, односно да нису кажњавани за кривична дела 
из групе кривичних дела против живота и тела, против 
слобода и права човека и грађанина, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне слобо-
де, против брака и породице, против службене дужности, 
као и против уставног уређења и безбедности Републи-
ке Србије. Документација коју кандидат прилаже не сме 
бити старија од шест месеци. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања огласа, на адресу: Установа 
за децу и омладину Дечје село “Др Милорад Павловић” 
Сремска Каменица Дечје село 1-13 и 2а и 2б 21208 Срем-
ска Каменица, са назнаком “За конкурс” Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Трг слободе 3/3

Саветник за старатељство
УСЛОВИ: образовање на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. годинеи одговарајући академ-
ски односно стручни назив: социјални радник, психо-
лог, педагог, андрагог, дефектолог и специјални педа-
гог, завршен одговарајући акредитовани програм обукеу 
складу са прописима којима се уређује област социјалне 
заштите, најмање једна година радног искуствана струч-
ним пословима у социјаној заштити, изизетно најмање 5 
година радног искуства у установи за децу без родитељс-
ког старања, у складу са прописима којима се уређује 
област социјалне заштите (Правилник о хранитељству), 
лиценца за обављење послова, у складу са законом којим 
се одређује социјална заштита и прописима донетим 
на основу закона, познавање рада на рачунару, други 
општи услови прописани законом. Место рада Суботица, 
Трг слободе 3/3. Рок за достављење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова 
доставити на адресу: Центар за породични смештај и 
усвојење Суботица, Трг слободе 3/3, 24000 Суботица, са 
назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Обавезно навести горе 
наведено у тексту, прилоге доставити у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ПЕТРОВАЦ“

11211 Београд – Борча
Борчанских жртава 1914. бр. 92
e -mail: petrovacvet@gmail.com

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет ветери-
нарске медицине, звање доктор ветеринарске медицине; 
познавање рада на рачунару. Пробни рад три месеца. 
Рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати се 
на конкурс јављају путем контакт телефона: 011/3328-
478. Оглас је отворен до попуне радног места.

Индустрија и грађевинарство

„MARKO TRANS CARGO“
ДОО БЕОГРАД
тел. 065/8400-901 

Грађевински техничар
на одређено време 3 месеца,  

за рад у Крагујевцу

Опис послова: води грађевинске дневнике, обрачунске 
листове и др. документације; ангажовање механизације 
и пратеће опреме; обилазак градилишта; обележавање 
земљишта за извођење радова; врши и друге послове по 
налогу руководиоца.

УСЛОВИ: IV ниво квалификације грађевинске струке; 
пожељно радно искуство из струке; знање рада на 
рачунару.

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца,  

за рад у Крагујевцу

Опис послова: праћење законске регулативе из области 
грађевинарства; води и оптимизује грађевинске посло-
ве; врши надзор над градилиштима; врши контролу изве-
дених радова; преузима додељене уговоре и пројектну 
документацију; израђује динамички план извођења 
радова; води грађевинске дневнике, обрачунске листо-
ве и др документације; врши надзор над квалитетом и 
динамиком радова ангажованих коопераната; спроводи 
процедуру ИМС-а; израда студије, експертизе и техничке 
документације; мерење и мониторинг.

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер: дипломирани 
грађевински инжењер / инжењер хидротехнике; потребно 
радно искуство на изградњи водовода и канализације и пра-
тећих објеката, овавезно радно искуство минимум 2 године, 
поседовање одговарајуће лиценце из области хидроградње; 
знање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију треба да доставе послодавцу на e-mail: office@
markotc.com, могу да је доставе лично у просторије 
послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Ковачевића бр. 
58А или могу да се јаве на контакт телефон: 065/8400-
901, најкасније до 03.01.2022.

GANGYUAN CO. DOO SMEDEREVO 
ОГРАНАК КУЧЕВО

Каона 
12240 Кучево, Печка 40

Машинбравар или машински техничар
за рад у у Огранку Кучево – Каона,  

на одређено време 3 месеца
4 извршиоца

Опис посла: Рад на постројењу и командном пулту 
дробиличног постројења. Праћење кретања масе кроз 
постројење, евидентирање количине кречњака (ровне 
масе, туцаника, ломљеног камена) допремљене у доза-
тор или прихватни бункер постројења. Уколико дође 
до заглављивања масе у дробилици или постројењу 
одглављивање исте. Превентивно и текуће машинбра-
варско одржавање и подмазивање. У складу са квалифи-
кацијом код насталог поремећаја у погону укључивање у 
активности отклањања одступања и довођење уређаја у 
захтевано стање функционисања.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Траже се кандидати за дужи временски период. Уколи-
ко кандидати испуне очекивања после извесног времена 
проведеног у компанији укључује се могућност рада на 
неодређено време. 

УСЛОВИ: машинбравар, машински техничар; III, однос-
но IV степен стручне спреме, радно искуство у струци 
пожељно. Осим биографије, сведочанства о завршеној 
школи, доставити и остала документа која могу бити од 
значаја за послове за које се пријављујете. Биће кон-
тактирани само кандидати који уђу у ужи круг. Кандидат 
који буде изабран биће у обавези да достави уверење 
да се против њега не води кривични поступак (уверење 
надлежног суда, односно тужилаштва), као и уверење 
да није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске 
управе). Оглас је отворен 10 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“. Пријаве доставити на имејл-адресу: 
dbogdanovicpetrovic@gangyuan.rs или поштом на адресу: 
GANGYUAN CO. DOO Смедерево – Огранак Кучево, Каона 
Печка 40, 12240 Кучево, Сектор за људске ресурсе.

„EXPRESS TRANS“ DOO
21000 Нови Сад 

Јегричка 13а

Механичар
на одређено време

Опис посла: контрола исправности теретних моторних 
возила, мање поправке, испомоћ главном механичару.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме – ауто-механичар; III 
или IV степен стручне спреме – ауто-електричар; возач-
ка дозвола Б катогорије. Пријаве слати на e-mail: jelena.
krtolica@expresstrans.rs, контакт телефон: 063/605-722.

„КРУШИК-ПЛАСТИКА“ АД
14253 Осечина

Пере Комирићанца 35
тел. 014/3451-211

Сарадник за радне односе  
и послове управљања

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено више образовање из области правних 
наука на основним академским или струковним студија-
ма у обиму од 240 ЕСПБ бодова (дипломирани правник 
и специјалиста струковни правник) или у обиму од 180 
ЕСПБ бодова (правник и струковни правник) или правник 
(студије у трајању од две до три године односно први 
степен правног факултета до 2005. године). Поред наве-
дених услова лице треба да испуњава и услове пропи-
сане чланом 24 Закона о раду. Заинтересовани канди-
дат подноси: својеручно потписану пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом и фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса. Пријава се под-
носи непосредно на горе наведену адресу (канцеларија 
Техничког секретара на 1. спрату) или поштом на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурсну комисију”. Прија-
вом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Уз 
пријаву се подноси очитана лична карта и фотокопије 
следећих докумената: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству РС и извод из 
матичне књиге рођених. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса могу бити позвани на разговор ради 
прибављања додатних података релевантних подата-
ка за доношење одлуке о избору кандидата. Конкурсна 
документација се не враћа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору кандидата 
ће се објавити на сајту „Крушик-Пластика“ АД Осечина 
(www.krusik-plastika.co.rs), а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Контакт особа за 
обавештења: генерални директор Зоран Урошевић, тел. 
063/7044-888.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ” ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада Врчин, пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно 
искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б кате-
горије. Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем имејла nikola@energorazvoj.rs, или да се јаве 
на телефон 065/2377-535, лице за контакт Петроније 
Миленковић.

„JINSHAN CONSTRUCTION“ DOO BOR
19210 Бор, Саве Ковачевића бб.

тел. 063/8078-429
e-mail: dusan.papludis@gmail.com

Палилац мина
УСЛОВИ: рударски техничар, IV ССС. 

Одговорно лице безбедности на раду
УСЛОВИ: дипломирани рударски инжењер,VII ССС.

ОСТАЛО: познавање енглеског језика; возачка дозвола Б 
категорије; положен стручни испит за обављање послова 
безбедности на раду; пожељно радно искуство. Кандида-
ти се могу јавити на напред наведени телефон или имејл.

KOPEX MIN-LIV
18000 Ниш

Помоћни радник у калупарници
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању. Телефон за контакт: 063/108-47-71, e-mail: 
milos.arsic@kopexmin.rs. Рок за пријаву: 31.12.2021. годи-
не.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА
“KOPEX MIN-LIV”

18000 Ниш

Оглас објављен 08.12.2021. године у публикацији “Посло-
ви”, мења се у називу радног места, тако што уместо: 
радник на одржавању постројења у ливници на одређено 
време, треба да стоји: електричар на одређено време. 
Додаје се опис посла: одржавање ливачких, топионич-
ких, постројења у чистионици и других постројења у 
халама ливнице (електроодржавање).

“ЕЛЕКТРОЛУКС” ДОО НИШ
18000 Ниш

тел. 018/526-300
e-mail: ellux@hotmail.rs

Руковалац радном машином
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка дозвола Б 
категорије.

Електромонтер
 3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема електротехничке 
струке; возачка дозвола Б и Ц категорије.

ОСТАЛО: теренски рад; радно место са повећаним ризи-
ком; рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз. 
Рок за пријаву: 09.01.2022. године.

Култура и информисање

ОПШТИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
АПАТИН

25260 Апатин, Трг Николе Тесле 12
тел. 025/773-303

e-mail: okc.racunovodstvo@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има стечено високо образовање друштвеног 
смера; 2) да има најмање пет година радног искуства у 
струци; 3) да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање функције директора; 4) да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати су обавезни 
да уз пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог про-
грама рада и развоја Општинског културног центра за 
период од четири године; 2) оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; 3) оверену копију 
радне књижице, односно доказ о радном искуству (угово-
ри, потврде и други докази из којих се може утврдити на 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); 4) биографију која садржи податке о 

досадашњем раду; 5) уверење основног суда да против 
лица није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница за кривична дела која се гоне по службеној дуж-
ности (издато након објављивања конкурса); 6) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); 7) оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; 8) оверену копију личне карте. 

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
број телефона и мејл-адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подно-
шења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања. Изборни поступак спровешће 
се увидом у податке из пријаве, увидом у документа дос-
тављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима 
јавног конкурса. Датум усменог разговора са учесници-
ма јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће 
учесници јавног конкурса бити благовремено обавеште-
ни имејлом, телефоном и др. Документа се достављају 
у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног 
органа. Директора Општинског културног центра Апатин 
именује Скупштина општине Апатин на период од четири 
године, на предлог Управног одбора. Неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, Управни одбор неће разматрати. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњавању услова, са наз-
наком „За конкурс – не отварати“, подносе се писаним 
путем на адресу: Општински културни центар Апатин, 
25260 Апатин, Трг Николе Тесле 12 или лично, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова, на наведеној адреси. 
Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Осо-
ба за контакт: Јасмина Миленковић, шеф рачуноводства, 
телефон: 025/773-303.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
26340 Бела Црква, 1. октобра 57

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова (општи 
услови који су прописани Законом о раду) кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: 1) високо 
образовање – VII степен стручне спреме у области хума-
нистичких наука; 2) најмање пет (5) година радног иску-
ства у култури; 3) да има организаторске способности; 
4) да против њега није покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности 
директора, односно да није правоснажном судском одлу-
ком осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности директора установе; 5) да је 
држављанин Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс потребно је да канди-
дат приложи и доказе о испуњавању услова, и то: 1) 
предлог програма рада и развоја Народне библиотеке 
за период од четири године; 2) биографију са библи-
ографијом која садржи податке о досадашњем раду 
и оствареним резултатима; 3) оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; 4) доказ о радном искуству у области култу-
ре (уговори, потврде, решења и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и с којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); 
5) уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених; 
7) уверење, не старије од од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега није 
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности; 8) уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван (не старије од шест месеци); 9) 
очитану личну карту. Наведена документација прила-
же се у оригиналу или копији овереној код надлежног 
органа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Кон-
курс ће бити објављен и у дневном листу „Политика”. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова 
подносе се Народној библиотеци – Управном одбору, са 
назнаком „Конкурс за избор директора”, на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, УО одбацује закључком 
против којег се може изјавити жалба оснивачу у року 
од три дана од дана достављања закључка. Скупшти-
на општине Бела Црква именује директора установе са 
Листе кандидата. Приликом састављања Листе канди-
дата, Управни одбор ће ценити следеће чињенице: 1) 
да кандидат познаје пословање установа културе; 2) да 
кандидат поседује високо развијене стручне и организ

ационе способности и знања; искуства и референце у 
области заштите културног наслеђа, као и објављене 
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стручне радове; 3) квалитет предложеног програма рада 
и развоја установе из поднете конкурсне документације. 
Контакт особа: Маја Цесарец, телефон: 013/851-311.

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА
„СИРМАИ КАРОЉ“

21235 Темерин 
Новосадска 387

Дипломирани библиотекар
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске, мастер струковне, специјалис-
тичке академске), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 7. октобра 2017. године; на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер струковне, 
специјалистичке академске, специјалистичке струковне) 
по пропису који је уређивао високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; или на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не, факултет друштвеног смера; знање рада на рачу-
нару; знање страног језика; положен стручни испит за 
дипломираног библиотекара; три године радног иску-
ства у библиотечкој делатности. Уз пријаву на конкурс 
приложити следећу документацију: кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, потврду о радном стажу, уверење о држављан-
ству РС (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, уверење из суда да се против канди-
дата не води истрага или судски поступак; уверење из 
МУП-а да кандидат није осуђиван; оверену фотокопију 
личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом доставити препо-
рученом пошиљком са назнаком „За конкурс“, на горе-
наведену адресу, или лично предати у библиотеку, од 
8 до 13 часова, сваког радног дана. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“. Све информације могу се добити на 
телефон: 021/843-366 или путем електронске поште: 
biblioteka.temerin@gmail.com. Неблаговремене пријаве 
неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити 
подносиоцу.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ”

31250 Бајина Башта 
Вука Караџића 13

Библиотекар  
Одељења периодике

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће опште 
услове: да је држављанин Републике Србије, да је ста-
рији од 18 година, да има општу здравствену способ-
ност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова на 
тражено радно место, да се против њега не води кри-
вични поступак. Посебни услови за кандидате: Звање: 
Дипломирани библиотекар, високо образовање, основне 
академске атудије од најмање 24 0 ЕСП бодова; однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, на основим студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су важили до 10.09.2005. годи-
не, потребна је једна година радног искуства, положен 
стручни испит за дипломираног библиотекара. Потребна 
документација: Уз пријаву на конкурс са контакт телефо-
ном, кандидати су дужни приложити доказе о испуња-
вању општих и посебних услова: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), уверење надлежног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, уверење да 
није кривично осуђиван, уверење о радном искуству, 
уверење о положеном стручном испиту за дипломираног 
библиотекара, лекарско уверење о општој здравственој 
способности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. 

ОСТАЛО: Са кандидатима који испуњавају услове конкур-
са, Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени телефонским путем на 
контакт телефон који су дужни навести у пријави. Доку-
ментација достављена уз пријаву на конкурс се не враћа. 
еблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу библиотеке са назнаком “Пријава на 
конкурс”. Рок трајања огласа је осам дана.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

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

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА“
11550 Лазаревац

Доситеја Обрадовића 6

1. Наставник географије
са 90% радног времена

2. Наставник физике
са 55% радног времена

3. Техничар одржавања информационих 
система и технологија

4. Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

5. Наставник практичне наставе из 
области електротехнике

6. Наставник предмета из области 
економије, права и администрације

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и врсте обра-
зовања према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама, Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника, Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација и Правилнику 
о организацији и систематизацији послова у Технич-
кој школи „Колубара“ у Лазаревцу, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1. поседо-
вање одговарајућег образовања; 2. поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 6. 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, као 
и непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (не старије од 6 месеци); 2. доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања – уверење из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 3. 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци) и 4. доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште на адресу 
школе.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ 
И МЕНАЏМЕНТ

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

1. Сарадничко звање асистент за област 
Примењена уметност и дизајн, ужа 

уметничка област  
Дизајн текстила и одеће

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора 
имати завршене основне академске студије из области 
дизајна са просечном оценом најмање осам (8); канди-
дат мора имати статус студента на студијама трећег сте-
пена – докторским студијама; потребно је да кандидат 
одлично познаје програме: Adobe Photoshop, CorelDraw 
и Adobe Illustrator, поседује вештину дигиталне обраде 
графичких решења, техничких скица и техничке при-
преме за поступак штампања и модних цртежа у оквиру 
процеса дигиталног дизајна текстила и одеће, штампа-
ног и тканог текстила и техника презентације за пот-
ребе визуелних и графичких решења; неопходно је да 
кандидат поседује знања и вештине из области ликовног 
обликовања али и из употребе графичких програма који 
се користе у обради слике, у припреми за штампање, гра-
фичких и дигиталних презентација пројеката из области 
Дизајна текстила и одеће, као и приликом израде лич-
ног портфолија; кандидат мора поседовати склоности и 
способност за наставни рад; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког 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 еле-
менти за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обез-
беђивању стручног подмлатка.

2. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Технолошко инжењерство, ужа 
стручна област Текстилно инжењерство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном 
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора има-
ти завршене основне академске студије из области оде-
вног инжењерства са просечном оценом најмање осам 
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(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, кандидат мора имати 
позитивну оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и 
других делатности Академије, односно Одсека 
Високе текстилне школе за дизајн, технологију и 
менаџмент.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс могу се поднети најкас-
није у року од 10 дана, рачунајући од дана објављи-
вања овог конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
на конкурс се могу предати лично, искључиво радним 
данима (понедељак – петак), од 10 до 15 часо-
ва, или послати путем поште, на адресу: Висока 
текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, 
11000 Београд, Улица Старине Новака 24. Пријаве 
послате поштом морају стићи у Одсек Висока текстил-
на школа за дизајн, технологију и менаџмент до исте-
ка наведеног рока за конкурисање, иначе ће се 
сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај кон-
курс, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, биће одбачене. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Грозда Николић, 
имејл: vtts@eunet.rs, канцеларија 13, Старине Новака 
24, Београд, тел. 011/3234-002. Пријава на овај конкурс 
мора обавезно да садржи: податке неопходне за иден-
тификовање сарадничког звања (односно радног мес-
та) за које кандидат конкурише, што подразумева оба-
везно навођење назива сарадничког звања за које се 
конкурише и редног броја под којим је у овом конкурсу 
наведено, и податке о кандидату (име и презиме, адре-
са пребивалишта односно боравишта, контакт телефон 
кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат 
поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно дос-
тављају и следећи докази: уверење надлежног органа 
(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 при-
ликом пријаве на конкус достављају потврду да 
су поднели захтев за издавање тог уверења, док 
само уверење о неосуђиваности треба да доста-
ве без одлагања, а морају га доставити најкасније до 
дана заснивања радног односа; оверене фотокопије 
високошколских исправа о стеченом степену 
потребног, односно одговарајућег високог образо-
вања, који је прописан као услов за избор у сарад-
ничко звање за које се конкурише. Подносе се 
оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које 
је кандидат завршио; уверење високошколске устано-
ве о томе да кандидат има статус студента који је про-
писан 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 фотокопију); 
уверење о држављанству (или оверену фотокопију); 
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 уку-
пног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада (потврда образовне установе на којој 
је кандидат обављао досадашњи наставни, односно 
педагошки рад, резултати студентских анкета и слич-
но); одговарајуће доказе о објављеним радовима, када 
је објављивање одређеног броја радова наведено као 
услов; одговарајуће доказе о поседовању захтеваног 
радног искуства; ако такви докази постоје, одго-
варајуће доказе о поседовању захтеваних рефе-
ренци, односно о поседовању захтеваних стручних 
знања, вештина, односно компетенција, када је то 
наведено као услов (лиценце, сертификати, уве-
рења, потврде и слично); пријаву на конкурс, биогра-
фију и списак објављених радова кандидати су обавезни 
да доставе поред штампаног облика и у електронској 
форми (на ЦД-у, уређено у MS Word-у); подаци о месту 
и дану када се очекује да ће започети провера оспо-
собљености, знања и вештина, односно компетенција 
кандидата у изборном поступку, ако се таква прове-
ра буде спроводила. Процена испуњености општих 
и посебних услова за избор у сарадничко звање, 
вршиће се на основу доказа које кандидати 
прилажу уз пријаву на конкурс и у складу са 
Правилником о избору и ангажовању наставни-
ка 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, накнадно ће 
бити обавештен о тачном времену одржавања провере 
оспособљености, поседовања тражених знања и вешти-
на, односно компетенција, уколико је потребно да се 
таква провера одржи.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283
тел. /факс: 011/2471-099

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

инжењерство, ужа стручна област 
Електроника и телекомуникације

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: 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 из 
области Електротехничко и рачунарско инжењерство, на 
акредитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму у Републици Србији или еквивален-
тан научни, односно стручни назив из области за коју се 
бира стечен у иностранству, који је признат (нострифико-
ван) у Републици Србији; кандидат мора имати статус 
студента на мастер академским или мастер струковним 
студијама, у области за коју се бира (Електротехничко 
и рачунарско инжењерство); кандидат мора поседовати 
склоност и способност за наставни рад; ако је кандидат 
лице које је раније обављало наставни рад, мора имати 
позитивну оцену укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; поседовање знања вештина и ком-
петенција потребних за рад са лабораторијском мерном 
опремом која се користи у електроници и телекомуни-
кацијама; поседовање знања вештина и компетенција и 
искуства у пројектовању електронских кола; поседовање 
знања за рад у програмском језику Phyton, посебно за 
области eлектронике и телекомуникација; поседовање 
знања вештина и компетенција потребних за рад са соф-
тверским пакетима OrCad, Altium, MS Office.

2. Сарадничко звање сарадник у настави 
за образовно-научно поље Техничко-

технолошке науке, област Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: 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 из 
области организационих наука, на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијском про-
граму у Републици Србији или еквивалентан научни, 
односно стручни назив из области за коју се бира сте-
чен у иностранству, који је признат (нострификован) у 
Републици Србији; кандидат мора имати статус студента 
на мастер академским или мастер струковним студија-
ма, у области организационих наука или информацио-
них технологија; кандидат мора поседовати склоност и 
способност за наставни рад; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, мора имати позитив-
ну оцену укупног досадашњег наставног, односно педа-
гошког рада; поседовање знања вештина и компетенција 
за рад са Google алатима; поседовање знања вештина и 
компетенција потребних за реализацију лабораторијских 
вежби на предметима Интернет сервиси, Интернет мар-
кетинг, Електронско пословање, Управљање пројектима.

3. Сарадничко звање сарадник у настави 
за област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа стручна област Аудио 

и видео технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; кандидат мора да има заврше-
не основне студије из области Електротехничког и рачу-
нарског инжењерства, на акредитованој високошколској 
установи и акредитованом студијском програму у Репуб-
лици Србији или еквивалентан научни, односно стручни 
назив из научне односно стручне области за коју се бира 
у звање, стечен у иностранству и признат (нострифико-
ван) ради запошљавања у Републици Србији у складу 
са Законом о високом образовању; кандидат мора да је 
основне студије завршио са просечном оценом најмање 
осам (8); кандидат мора имати статус студента на мастер 
академским или мастер струковним студијама, у области 
за коју се бира (Електротехничко и рачунарско инжењер-
ство); кандидат мора поседовати склоност и способност 
за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, мора имати позитивну оцену 

укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; познавање софтверских алата Adobe пакет алата 
(Photoshop, Illustrator, After Effects, PremierPro), Autodesk 
пакет алата (3DS Max, Maya), Cinema4D, Nuke, Houdini, 
Microsoft Office; знање и искуство из 2D и 3D анимације; 
познавање рада у и са виртуелним окружењем; поседо-
вање знања неопходног за рад са опремом за видео сни-
мање; поседовање сертификата и то Autodesk-ов серти-
фикат за 3D визуализацију у програму 3DS Max.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор у сарадничка звања 
и заснивање радног односа на радним местима у погледу 
којих је расписан овај конкурс, могу се поднети најкасније 
до 27. децембра 2021. године. 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 рачунарства, 
11010 Београд – Вождовац, Војводе Степе 283. Прија-
ве послате поштом морају стићи у Одсек Висока школа 
електротехнике и рачунарства до истека наведеног рока 
за конкурисање, 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 приложени сви потребни докази, биће одба-
чене. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 
002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава на 
овај конкурс мора обавезно да садржи: податке неоп-
ходне за идентификовање сарадничког звања (односно 
радног места) за које кандидат конкурише, што подразу-
мева обавезно навођење сарадничког звања за које се 
конкурише, образовно-научног поља (када је оно наве-
дено у овом конкурсу), области и уже стручне области; 
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребива-
лишта односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат поседу-
је). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно достављају 
и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о 
неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не ста-
рије од месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог конкур-
са, кандидати приликом пријаве на конкурс достављају 
потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења, 
док само уверење о неосуђиваности треба да доставе 
без одлагања, а морају га доставити најкасније до дана 
заснивања радног односа; оверене фотокопије високош-
колских исправа о стеченом степену потребног, односно 
одговарајућег високог образовања, који је прописан 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 високошкол-
ске установе о томе да кандидат има статус студента на 
мастер студијама који је прописан као услов за избор у 
сарадничко звање за које се конкурише; извод из матич-
не књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); радна биогра-
фија (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 наставни, односно педа-
гошки рад, резултати студентских анкета и слично); ако 
такви докази постоје, одговарајуће доказе 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). Процена испуњености општих и посеб-
них услова за избор у сарадничка звања у погледу којих 
се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа 
које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у скла-
ду са Правилником о избору и ангажовању наставника и 
сарадника Академије. Провера оспособљености, знања и 
вештина, односно компетенција кандидата, ако се таква 
провера буде спроводила, може се одржати 28. децембра 
2021. године или касније, у просторијама Одсека Висока 
школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, 
Београд. 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, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену одржавања провере оспособљености, поседо-
вања тражених знања и вештина, односно компетенција, 
уколико је потребно да се таква провера одржи.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Николаја Краснова 8

тел. 011/2433-639
e-mail: osnovnasvetisava@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 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 имају одговарајуће обра-
зовање – потребно је да кандидати имају образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије); 2) 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 (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
кандидат изабран по конкурсу пре закључења уговора 
о раду); 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику).

Чистачица
УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 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 имају одгова-
рајуће образовање – основно образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
и радних задатака у ОШ „Свети Сава“ дел. бр. 01-122/20 
од 2402.2021. године; 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
3. да нису осуђивани 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 њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник – Просветни глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020 
и 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља кандидат изабран 
по конкурсу пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја – http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе 
следећа документа: 1. оригинал диплому или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. уверење о држављанству Републике Србије или ове-
рену копију (не старије од 6 месеци); 3. уверење о неос-
уђиваности или оверену копију (не старије од 6 месеци); 
4. доказ о познавању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); 5. потписану биографију или ЦВ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова (потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом) доставити лично у прос-
торији секретаријата школе, радним даном од 08.00 до 
14.00 часова или на адресу школе, у коверти са назнаком 
„За конкурс“. Подаци који се прикупљају од кандидата 
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 могу се добити у секретаријату школе, лич-
но или позивом на телефон: 011/2433-639.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
Београд, Старине Новака 24

ОДСЕК ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/3292-517

Сарадник у настави за научну, 
односно стручну област Саобраћајно 

инжењерство, ужа стручна област 
Саобраћајнице, возила и организација 

друмског саобраћаја
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за избор у звање 
сарадника у настави мора да испуни и друго што се цени 
у изборном поступку: завршене основне студије на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира, на Одсе-
ку Висока железничка школа; поседовање склоности и 
способности за наставни рад, утврђено према одред-
бама Правилника о избору и ангажовању наставника и 
сарадника АТУСС; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада, утврђена 
према одредбама Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника АТУСС; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе 
и других делатности Академије, утврђена према одред-
бама Правилника о избору и ангажовању наставника и 
сарадника АТУСС.

Сарадник у настави за научну, 
односно стручну област Саобраћајно 

инжењерство, ужа стручна област 
Саобраћајнице, возила и организација 

друмског саобраћаја
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за избор у звање 
сарадника у настави мора да испуни и друго што се цени 

у изборном поступку: завршене основне студије на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер академским студијама у 
научној или стручној области за коју се бира; поседо-
вање склоности и способности за наставни рад, утврђе-
но према одредбама Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника АТУСС; ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна оцена уку-
пног досадашњег наставног, односно педагошког рада, 
утврђена према одредбама Правилника о избору и анга-
жовању наставника и сарадника АТУСС; ако постоје еле-
менти за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју 
наставе и других делатности Академије, утврђена према 
одредбама Правилника о избору и ангажовању наставни-
ка и сарадника АТУСС.

Сарадник у настави за научну, односно 
стручну област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа стручна 
област Железнички ТК и СС системи и 

мреже
на одређено време једне године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за избор у звање 
сарадника у настави мора да испуни и друго што се цени 
у изборном поступку: завршене основне студије на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира, на Одсе-
ку Висока железничка школа; поседовање склоности и 
способности за наставни рад, утврђено према одред-
бама Правилника о избору и ангажовању наставника и 
сарадника АТУСС; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, позитивна оцена укупног доса-
дашњег наставног, односно педагошког рада, утврђена 
према одредбама Правилника о избору и ангажовању 
наставника и сарадника АТУСС; ако постоје елементи за 
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе 
и других делатности Академије, утврђена према одред-
бама Правилника о избору и ангажовању наставника и 
сарадника АТУСС.

Сарадник у настави за научну, односно 
стручну област Економске науке, ужа 

стручна област Комерцијално пословање
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за избор у звање 
сарадника у настави мора да испуни и друго што се цени 
у изборном поступку: завршене основне студије на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом најмање осам 
(8) статус студента на мастер струковним студијама у 
научној или стручној области за коју се бира, на Одсеку 
Висока железничка школа или статус студента на мас-
тер академским студијама у научној или стручној области 
за коју се бира; поседовање склоности и способности за 
наставни рад, утврђено према одредбама Правилника о 
избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно 
педагошког рада, утврђена према одредбама Правилника 
о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса развоју наставе и других делатности Акаде-
мије, утврђена према одредбама Правилника о избору и 
ангажовању наставника и сарадника АТУСС.

Сарадник у настави за научну, 
односно стручну област Саобраћајно 

инжењерство, ужа стручна област 
Заштита на раду у саобраћају
на одређено време једне године

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат за избор у звање 
сарадника у настави мора да испуни и друго што се цени 
у изборном поступку: завршене основне студије на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом најмање осам 
(8); статус студента на мастер струковним студијама на 
Одсеку Висока железничка школа у научној или струч-
ној области за коју се бира, са претходно завршеним 
основним струковним студијама на студијском програму 
Инжењерство заштите животне средине у саобраћају и 
завршеним специјалистичким струковним студијама на 
студијском програму Заштита животне средине и енер-
гетска ефикасност; поседовање склоности и способности 
за наставни рад, утврђено према одредбама Правилника 
о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС; 
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни 
рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада, утврђена према одредбама 
Правилника о избору и ангажовању наставника и сарад-
ника АТУСС; ако постоје елементи за оцењивање, пози-
тивна оцена доприноса развоју наставе и других делат-
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ности Академије, утврђена према одредбама Правилника 
о избору и ангажовању наставника и сарадника АТУСС.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о сарадничком звању (односно радном месту) на које 
кандидат конкурише, биографију и податке о кандида-
ту (име и презиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се оба-
везно достављају докази: оверене фотокопије дипломе 
свих степена високог образовања; уверење високошкол-
ске установе да кандидат има статус студента на мастер 
студијама, документа о испуњености услова из чл. 72 и 
83 Закона о високом образовању; уверење надлежног 
суда о непокренутом кривичном поступку; неосуђујућој 
правоснажној пресуди и непокренутој истрази; уверење 
надлежног министарства из казнене евиденције; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; фото-
копија, односно очитана лична карта, потврда установе 
на којој је кандидат обављао наставни, односно педа-
гошки рад, резултати студентских анкета и друго што 
може бити доказ да кандидат поседује позитивну оце-
ну укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада, потврда о статусу садашњег радног односа и 
објављени радови ако је то наведено као услов за избор 
у звање. Рок за подношење пријава је 10 дана од дана 
оглашавања овог Конкурса у периодичном издању огла-
са организације надлежне за послове запошљавања. 
Пријаве се достављају на адресу места рада: Академија 
техничко-уметничких струковних студија Београд, Одсек 
Висока железничка школа, Београд, Здравка Челара 14. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати 
и биће одбачене.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78

тел. 062/8087-126

Наставник предметне наставе  
за стручне предмете – архитектонска 

група предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Гео-
дезија и грађевинарство („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, број 16/2015); у погледу образовања потреб-
но је да имају одговарајуће високо образовање из чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: 1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошкох 
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, да испуњавају усло-
ве у погледу врсте образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, број 16/2015) и то: ВСС 
– дипломирани инжењер архитектуре; да поседују пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да су држављани Републи-
ке Србије; да знају српски језик (доставља се уколико 
кандидат није одговарајуће образовање стекао на срп-
ском језику).

Наставник предметне наставе – 
биологија

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника у стручним школама у подручју рада Гео-
дезија и грађевинарство („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, број 16/2015); у погледу образовања потребно 
је да кандидат има одговарајуће високо образовање из 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; да испуњавају усло-
ве у погледу врсте образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Геодезија и грађевинарство (“Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 16/2015); да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и 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 су држављани Републи-
ке Србије; да знају српски језик (доставља се уколико 
кандидат није одговарајуће образовање стекао на срп-
ском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци); диплому о стеченој стручној спреми или 
оверену фотокопију; потврду о неосуђиваности издаје 
надлежна полицијска управа (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног 
кандидата пре закључивања уговора о раду; доказ о 
знању српског језика су у обавези да доставе кандида-
ти који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају горе наведену документа-
цију. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Након достављања резул-
тата психолошке процене за рад са децом и ученицима, 
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
достављавају у затвореној коверти, на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Телефон за контакт: 062/8087-
126.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

11160 Београд, Моме Димића 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства 
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 кандида-
те није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; дозвола за рад наставника (лиценца); знање 
рада на рачунару.

Наставник математике
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства 
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 кандида-
те није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; дозвола за рад наставника (лиценца); знање 
рада на рачунару.

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства 
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 кандида-
те није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; дозвола за рад наставника (лиценца); знање 
рада на рачунару.

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) Поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. Закони, 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства 
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за 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 кандида-
те није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; дозвола за рад наставника (лиценца); знање 
рада на рачунару.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске, правне, 
правно-пословне, правно-биротехничке струке. Потребно 
је да кандидат испуњава услове из чл 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Додатна знања: 
рад на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају и штампају пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства и достављају: оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству РС, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђива-
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ности правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, радну биогра-
фију, доказ о знању језика на којем се обавља образов-
но-васпитни рад (осим за кандидате који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику). Оверене фотокопије 
докумената не могу бити старије од шест месеци од дана 
подношења пријаве. Изабрани кандидат је пре закљу-
чења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Рок за пријаву је 8 дана. 
Пријаве предати лично у секретаријату установе, сваког 
радног дана од 09 до 13 часова, или послати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Илије Гарашанина 24

тел. 011/3236-367

Наставник хемије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији: наставник предметне наставе: 1. про-
фесор хемије; 2. дипломирани хемичар; 3. дипломира-
ни хемичар опште хемије; 4. дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; 5. дипломирани хемичар – смер 
хемијско инжењерство; 6. дипломирани професор хемије 
– мастер; 7. дипломирани хемичар – професор хемије; 8. 
дипломирани хемичар – мастер; 9. мастер хемичар; 10. 
мастер професор хемије.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији: 1. професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; 2. професор 
немачког језика и књижевности; 3. професор енглеског 
језика и књижевности и немачког језика и књижевности; 
4. мастер филолог (студијски програм односно профил – 
немачки језик и књижевност); 5. мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм, односно профил 
немачки језик и књижевност); мастер професор предмет-
не наставе.

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији: 1. професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; 2. професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и 
информатика; 3. дипломирани инжњер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; 4. дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергети-
ке; 5. дипломирани инжењер за информационе системе, 
одсеци за информационе системе и информационе сис-
теме и технологије; 6. дипломирани инжењер организа-
ције за информационе системе, одсеци за информацио-
не системе и информационе системе и технологије; 7. 
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и тахно-
логије, одсек за управљање квалитетом; 8. дипломирани 
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства: 9. дипломирани економист, смерови: 
кибернетско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статустика и кибернетика, ста-
тистика и информарика или статистика, информатика и 
квантна економија; 10. дипломирани информатичар; 11. 
дипломирани информатичар-пословна информатика; 12. 
дипломирани информатичар – професор информатике; 
13. дипломирани информатичар мастер; 14. дипломирани 
професор информатике мастер; 15. дипломирани инфор-
матичар мастер пословне информатике; 16. дипломирани 
инжењер организациних наука мастер, студијски програм 
информациони системи и технологије; 17. мастер мате-

матичар; 18. мастер информатичар; 19. мастер инжењер 
елрктротехнике и рачунарства; 20. мастер инжењер 
информационих технологија; 21. мастер инжењер орга-
низационих наука (студијски програм информациони 
системи и технологије или софтверско инжењерство и 
рачунарске науке); 22. мастер професор информатике и 
математике; 23. мастер инжењер софтвера; 24 мастер 
инжењер информационих технологија и система; 25. 
мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет.

Наставник физике
УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији: 1. професор физике; 2. дипломирани физичар; 
3. дипломирани астрофизичар; 4. дипломирани физичар 
за општу физику; 5. дипломирани физичар за примењену 
физику; 6. дипломирани физичар информатичар; 7. про-
фесор физике за средњу школу; 8. дипломирани физи-
чар истраживач; 9. дипломирани физичар за теорију и 
експерименталну физику; 10. дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; 11. дипломирани 
физичар, професор физике мастер; 12. дипломирани 
физичар – теоријска и експериментална физика, мастер; 
13. дипломирани физичар, примењена и компјутерска 
физика, мастер; 14. дипломирани физичар, примењена 
физика и информатика, мастер; 15. дипломирани профе-
сор физике, мастер; 16. дипломирани физичар, мастер; 
17. дипломирани физичар, мастер физике-метеорологије; 
18. дипломирани физичар мастер физике-астрономије; 
19. дипломирани физичар мастер медицинске физике; 
20. мастер физичар; 21. мастер професор физике.

ОСТАЛО: Општи услови су прописани чланом 24 став 1 
Закона о раду и чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; држављанство РС; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима и знање српског језика. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и попуњеним пријавним формула-
ром достављају школи, и то: кратку биографију – ЦВ, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми за оне који су дипломирали пре 10. септембра 2005. 
године; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми за оне који су дипломурали после 10. септембра 
2005. године.; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом звању мастер; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење да нису правоснажном пресудом осуђивани за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (наведено 
у општим условима конкурса), уверење о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Пријаве се достављају, одштампане 
и попуњене, на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у часопису „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник, контиста-
билансиста, ликвидатор финансијске 

документације
УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, на сту-
дијама у трајању од 3 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, изузетно 
средње образовање и радно искуство на тим послови-
ма стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи искључиво путем 
поште на наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова 
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове пропи-
сане чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и посебне услове 
прописане Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају: доказ о стручној спреми, уверење о држављан-
ству, 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 кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (податке из казнене евиденције издаје 
МУП), доказ о радном искуству од најмање 3 године. 
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности за 
рад, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивну здравствену  

заштиту и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у 
трајању од 4 године.

Домар – мајстор одржавања – столар
УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III степен стру-
чне спреме.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III степен стру-
чне спреме.

Помоћни радник у централној кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи искључиво путем поште на наведену адресу, са 
назнаком радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: срп-
ски. Поред општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 

Национална служба
за запошљавање
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испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, као и посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних места. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела 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 (подат-
ке из казнене евиденције издаје МУП), стручни испит 
за радно место сарадник – медицинска сестра за пре-
вентивну здравствену заштиту и негу (уколико кандидат 
нема стручни испит послодавац ће одредити рок, у скла-
ду са законом, за полагање испита), потврду о радном 
искуству од 1 године у струци за радно масто сарадник 
– медицинска сестра за превентивну здравствену зашти-
ту и негу. Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”

Лазаревац

Корепетитор
за рад у матичној школи у Лазаревцу  

и издвојеном одељењу у Љигу

Педагог

Наставник хармонике
са 70% радног времена,  
за рад у матичној школи  

у Лазаревцу и издвојеним одељењима  
у Вранићу и Љигу

Наставник виолине
са 55% радног времена,  

за рад у матичној школи у Лазаревцу  
и издвојеном одељењу у Љигу

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA -KONKURISANjE.doc), 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култура, умет-
ност и јавно информисање (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник” број 16/15, 1 и 2/17, 9/2019); б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно уверење 
да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказ да су положили стручни испит за 

лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања); 4. доказ из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у условима из члана 139 Закона (оригинал или 
оверена копија); 5. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на 
српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом изабрани 
кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Пријаве доставити у року од 8 дана, лично или на адре-
су: Музичка школа „Марко Тајчевић”, Бранка Радичевића 
27а, 11550 Лазаревац. Ближа обавештења 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 разматрање.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 011/3066-408

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће обра-
зовање у складу са 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: IV степен 
одговарајуће стручне спреме – средње образовање (еко-
номске, правне, административне струке или гимназије); 
2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (односи се само на канди-
дате који одговарајуће образовање нису стекли на српс-
ком језику). Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, односно завршеној средњој школи; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат прибавља у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци; 
потврду да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (издато од Повереника 
за заштиту равноправности не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика као језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику; кратку 
биографију. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кандидат је дужан да дос-
тави пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре доно-
шења одлуке о избору кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку пороцену спостовности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Школа за дизајн, Крупањска 3, 11000 Београд, 
са назнаком „За конкурс“. Све информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 011/3066-408 и мејл: 
direktor@dizajnerska.edu.rs, сваким радним даном од 8.30 
до 15.00 часова. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу научну 
област Англистика, предмет Енглески 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области 
за коју се бира, остали услови утврђени Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. Канди-
дати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 
(преузети са сајта Универзитета у Београду http: //bg.ac.
rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за докторатом за ужу научну 
област Османистика, предмети Османски 

језик и Османска дипломатика са 
палеографијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, сваки од претход-
них степена студија завршен са просечном оценом нај-
мање 8 (осам) и смисао за наставни рад. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисципли-
не стечене у земљи или решење о признавању стране 
високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, 
списак радова и радове, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству, на адресу: Филолошки 
факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ 

И ФИНАНСИЈЕ
11158 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Наставник за ужу научну област Страни 
језици (Енглески језик) 

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Остали услови за избор наставника прописани 
су Законом о високом образовању, Статутом и општим 
актима Факултета за примењени менаџмент, економију и 
финансије. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова (оверене копије диплома, списак научних и 
стручних радова и др.) достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
11080 Земун, Немањина 25

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне 
школе, педагога или психолога: А. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; Б. на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из подтачке (2) мора имати заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. дозвола за рад, односно положен стручни испит за 
наставника или стручног сарадника; 3. обука и положен 
испит за директора установе; изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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жи у року од две године од дана ступања на дужност; 4. 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да лице није правнос-
нажном судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела 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 за које није, у скла-
ду са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 7. 
држављанство Републике Србије; 8. знање српског јези-
ка. Кандидат, наставник разредне наставе, мора имати 
стечено одговарајуће образовање на српском језику, или 
имати положен испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. Канди-
дат, наставник или стручни сарадник, мора имати сте-
чено средње, више или високо образовање на српском 
језику, или имати положен испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
кандидати који су високо образовање стекли по пропи-
сима о високом образовању почев од 10. септембра 2005. 
год. подносе оверену фотокопију дипломе и основних и 
мастер студија; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду 
да кандидат има најмање осам година радног искуства 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; потврда садржи податак 
о радном стажу и пословима које је лице обављало и 
издаје је установа у којој кандидат ради; ако кандидат 
није у радном односу, потврду издаје установа у којој је 
кандидат стекао радно искуство у области образовања и 
васпитања – оригинал; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима, не старије од шест месеци у односу на дан 
истека конкурса – оригинал; уверење о држављанству 
– оригинал или оверена фотокопија; уверење о неос-
уђиваности 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-
вична дела примање или давање мита, за кривична 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 шест месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија. Уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе, неће се сматрати непотпуном. Својеручно 
потписане пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе: ОШ „Светозар Милетић”, Немањи-
на 25, Земун, са назнаком „Конкурс за избор директора”. 
Информације на број телефона: 011/2617-243.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) да имају држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), кандидати треба да доставе: кратку биогра-
фију; оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције (не старији од 6 
месеци); уверење да се против кандидата не води истра-
га или кривични поступак (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или 
очитану личну карту. Доказ из тачке 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду. Претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, по окончању конкурса, за 
кандидате који су ушли у ужи избор.

Наставник географије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) имају држављанство Републике 
Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), кандидати треба да доставе: кратку 
биографију; оверен препис дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције (не 
старији од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту. Доказ из тачке 2 
подноси се пре закључења уговора о раду. Претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, по окончању 
конкурса, за кандидате који су ушли у ужи избор.

Наставник рачунарства и информатике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: 1) одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) 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 кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и 
читко попуњен пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја), кандидати треба да доставе: 
кратку биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције (не 

старији од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте или очитану личну карту. Доказ из тачке 
2 подноси се пре закључења уговора о раду. Претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, по окон-
чању конкурса, за кандидате који су ушли у ужи избор. 
Пријаве са доказима о испуњености услова огласа дос-
тављају се у року од осам дана, путем поште или лично 
на адресу: Гимназија „Патријарх Павле“, 11090 Београд, 
Гочка 40. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА ЂУКИЋ“

11400 Младеновац
Краља Петра Првог 339

тел. 011/8231-385

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

Наставник предметне наставе – 
наставник информатике и рачунарства

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 – даље: закон). Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар (навести радно место на које се 
конкурише), у складу са чл. 154 ст. 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 – даље: закон), а који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs), као и да: 1. кандидат има одговарајуће образовање, 
врсту и степен стручне спреме за радно место на које 
конкурише, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 – др. закони и 6/20), уз пријаву 
приложити оригинал или оверену фотокопију; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем 
које је кандидат у обавези да достави пре закључења 
уговора о раду; 3. да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, примања или давања мита, 
као и за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, као и да за лице није 
утврђено дискриминаторно понашање (уз пријаву при-
ложити оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци, издаје МУП РС); 4. држављанство Републи-
ке Србије (уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); 6. да кандидат испуњава услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије – Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 2011/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021), по потреби, у складу са радним местом 
на које кандидат конкурише (утврђује Комисија прили-
ком избора у ужи избор); 7. уколико не поседује доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, у обавези је да исто стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу 
(уколико поседује доказ уз пријаву приложити оригинал 
или оверену фотокопију). Докази о испуњености усло-
ва под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Услов из тачке 6 утврђује комисија при-
ликом избора у ужи избор, доказ из тачке 7 кандидат 
доставља само уколико исти поседује. Докази о испуња-
вању услова: оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању, врсти и степену стручне 
спреме; потврда 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 
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против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци, МУП РС); оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно- васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs), одштампају га и уз конкурсну документацију доставе 
школи у коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. 
Конкурс спроводи комисија коју именује директор шко-
ле. У поступку одлучивања о избору конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену врши надлежа служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу 
неће се разматрати и кандидат неће проћи у ужи избор. 
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Коста Ђукић“, 
Младеновац, Краља Петра Првог 339 или донети лично у 
просторије школе, радним даном од 8.00 до 14.00 часова. 
Контакт телефон: 011/8231-385, секретар школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 3

Демонстратор (сарадник ван радног 
односа) за ужу научну област 

Албанологија, предмет Савремени 
албански језик П-1, П-2, П-3, П-4

на одређено време за школску  
2021/22. годину

Демонстратор (сарадник ван радног 
односа) за ужу научну област 

Недерландистика, предмет Низоземски 
језик

на одређено време за школску  
2021/22. годину

Демонстратор (сарадник ван радног 
односа) за ужу научну област 

Украјинистика, предмет Савремени 
украјински језик

на одређено време за школску  
2021/22. годину

Демонстратор (сарадник ван радног 
односа) за ужу научну област Српска 

књижевност, предмети Књижевност од 
ренесансе до рационализма, Историја 

књижевности ренесансе и барока и 
Преглед књижевности ренесансе и 

барока
на одређено време за школску  

2021/22. годину

УСЛОВИ: студент првог, другог или трећег степена, под 
условом да је на студијама првог степена студија ост-
варио најмање 120 ЕСПБ бодова са укупном просечном 
оценом најмање (8). Кандидати подносе: пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће 
дисциплине, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству, на адресу: Филолошки факултет 
у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ“
11000 Београд 
Ђердапска 19

Дефектолог – наставник  
са одељењским старешинством

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), однос-
но: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; 3) 

да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
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 пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 6) минимум годину дана радног иску-
ства са децом и ученицима са сметњама у развоју. Дока-
зи о испуњености услова из тачака 1), 3)–5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Врста обра-
зовања: професор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом ментално ометеном у развоју; дипломирани 
дефектолог – олигофренолог; мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју; дипломирани дефекто-
лог мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у развоју. Кандидати су 
дужни да доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; кратку биографију (ЦВ); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати 
који су завршили други степен, достављају и диплому са 
основних академских студија); уверење о неосуђиваности 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од шест месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад.

Дефектолог наставник (васпитач)  
у припремној предшколској групи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), однос-
но: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, 6) минимум годину 
дана радног искуства са децом и ученицима са сметња-
ма у развоју. Докази о испуњености услова из тач. 1), 
3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Врста образовања: професор, односно дипломи-
рани дефектолог за рад са децом ментално ометеном 
у развоју; дипломирани дефектолог – олигофренолог; 
мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; дипломирани дефектолог мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју. Кандидати су дуж-
ни да доставе: пријавни формулар доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; кратку биографију (ЦВ); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати 
који су завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија); уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од шест месеци; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију). Кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ о знању српског јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве 
за наведена радна места слати на адресу школе: ОШ 
„НХ Душан Дугалић”, Ђердапска 19, 11000 Београд или 
предати непосредно у секретаријату школе, у ковер-
ти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос“, до 
23.12.2021. године. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПИЛЕ“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 217
тел. 063/833-68-47

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, пожељно радно искуство.

Медицинска сестра за рад у превентиви
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријска сестра 
или медицинска сестра општег смера, пожељно радно 
искуство, положен стручни испит.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
11000 Београд, Косовска 19

Наставник предметне наставе – српски 
језик

са 94,44% радног времена

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима из члана 139 ЗОСОВ-а: 1. да има одгова-
рајуће образовање, и то у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 
140 ЗОСОВ-а, стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова из овог конкурса под 1) и 3)–5) саставни су део 
пријаве на конкурс и подносе се у виду оигинала или 
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а документацију из 
тачке 4, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
кандидати достављају школи најкасније у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на 
адресу: Основна школа „Дринка Павловић”, 11000 Бео-
град, Косовска 19, поштом или лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25

тел. 011/8231-388

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног врмена, за рад у матичној 

школи у Младеновцу

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://
www.mpn.gov.rs) по члану 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/18, 10/19 – др. закони и 6/20) и да: 1. имају 
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одговарајуће образовање, врсту и степен стручне спреме 
за радно место на које конкуришу у складу са чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 – др. закони и 
6/20), уз пријаву приложити оригинал или оверену фото-
копију; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, што се доказује лекар-
ским уверењем које је кандидат у обавези да достави 
пре закључења уговора о раду; 3. да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиља у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављања малолетног лица или родоскврнуће, примање 
или давање мита, као и за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, правног саобраћаја, 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као 
и да за лице није утврђено дискриминаторно понашање 
(уз пријаву приложити оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци, издаје МУП РС); 4. 
држављанство Републике Србије (уз пријаву приложи-
ти оригинал или оверену фотокопију, оба не старије 
од шест месеци); 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 6. да кан-
дидат испуњава услове из Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник Републике Србије – Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 2011/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) по потреби 
у складу са радним местом на које конкурише (утврђује 
комисија приликом избора у ужи избор); 7. уколико не 
поседује доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, у обавези 
је да исто стекне у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу (уколико кандидат поседује доказ уз 
пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију). 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
прибавља се пре закључења уговора о раду, услове из 
тачке 6 утврђује комисија приликом избора у ужи избор, 
доказ из тачке 7 кандидат доставља само уколико исти 
поседује. Докази о испуњености услова уз пријавни фор-
мулар: оригинал или оверена копија дипломе о одго-
варајућем образовању, врсти и степену стручне спре-
ме; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављања малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, правног саобраћаја, човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и 
да за њега није утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест 
месеци, МУП РС); оригинал или оверена копија уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); доказ о знању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима). Кандидати су дуж-
ни да попуне пријавни формулар (навести радно место 
на које се конкурише) који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да уз доку-
ментацију која доказује испуњеност услова конкурса, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставе 
школи. Конкурс спроводи конурсна комисија коју именује 
директор школе. У поступку одлучивања о избору кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежа 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног фор-
мулара и пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом 
у прилогу неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Момчило Живојиновић“ Младеновац, Краља Алек-
сандра Обреновића 25, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем у радни однос“ или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт 
телефон школе: 011/8231-388.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), чланом 74 Законa о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 -аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзитета 
у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 
2014/20 и 217/20), Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 
203/18 и 223/21), Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 и 210/19), 
Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18, 126/21 и 128/21), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања 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, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци), подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Сарадник у звањe асистентa са 
докторатом за ужу научну област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на одређено 

време од три године

Сарадник у звањe асистентa за 
ужу научну област Архитектонске 

конструкције
на Департману за архитектонске технологије, 

на одређено време  
од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутен-
тично тумачење) и чланом 84. и 85. Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон), Статутом Универзи-
тета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Уни-
верзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 119/18, 126/21 и 128/21) и Правилником 
о условима, начину и поступку за избор и заснивање рад-
ног односа сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 
120/18).

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Биохемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области за коју се кандидат бира и други услови на 
основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. 

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Општа и 

неорганска хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области за коју се кандидат бира и други услови на 
основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. 

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Аналитичка хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области за коју се кандидат бира и други услови на 
основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. 

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области за коју се кандидат бира и други услови на 
основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијског факултета 
и Универзитета у Београду. 

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Настава хемије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: диплома основних мастер академских студија 
(студент докторских студија), и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању, Статутом Хемијског 
факултета и осталим општим акатима Хемијског факул-
тета и Универзитета у Београду. 

Сарадник у настави за ужу научну област 
Органска хемија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: диплома основних академских студија (сту-
дент мастер студија), и други услови утврђени Законом 
о високом образовању, Статутом Хемијског факултета и 
осталим општим акатима Хемијског факултета и Универ-
зитета у Београду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом образовању 
и остало) достављају се искључиво поштом на адресу: 
Хемијски факултет у Београду, Студентски трг 12-16, или 
електронском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Механика флуида
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен струч-
не спреме - научни степен доктора наука и други услови 
утврђени Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 
6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 - др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета. Уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс (у три примерка), доста-
вити у писаној форми (у једном примерку): биографију, 
оверене копије диплома стечених у земљи или решења 
о признавању страних високошколских исправа о одгова-
рајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак 
радова и сепарате објављених радова и својеручно пот-
писану изјаву о изворности која је у електронском обли-
ку доступна на линку: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc. 
Биографију и списак радова доставити и у електронском 
запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурсa.

Национална служба
за запошљавање Посао се не чека, 

посао се тражи

mailto:office@chem.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

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

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних чл. 24 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18), потребно је да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 
и 27/18, 10/19, 6/20), и Правилником о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака у ОШ “Ђура 
Даничић” Београд, дел бр. 343/1 од 29.09.2020. године, и 
то да: 1) има одговарајуће образовање (I степен стручне 
спреме); 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. 
Доказ о испуњености услова из тачки. 1, 3, 4 и 5 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Потребна документација 
коју треба доставити: пријавни формулар, радна биогра-
фија, оверена фотокопија дипломе о стеченом основном 
образовању, уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених -оригинал или оверена фото-
копија, издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ да кандидат 
који се јавља на конкурс није лице осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело из тачке 3 - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци. Лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика. 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 процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у секретаријат школе или на адресу: Основна 
школа „Ђура Даничић”, 11000 Београд, Мештровићева 
19а. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон: 011/3970-140.

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Наставник предметне наставе за групу 
предмета – Рачуноводство (18 часова, 

90% радног времена) и Пословна 
економија (2 часа, 10% радног времена) 

1 извршилац

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом, и 
то: 1. за наставника: ако има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон, 10/19 и 06/20) односно високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 

предмета; б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; - на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Репу-
блике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад. Кандидат мора да има 
одговарајуће образовање према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација (“Сл. гл. РС - 
Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/16, 2/17, 1/19 и 9/19). 
и то: дипл. економиста; дипл. економиста смера финан-
сијски, банкарски и берзански менаџмент; дипл. еконо-
миста за рачуноводство и ревизију; дипл. економиста 
у области међународног пословања; дипл. економиста 
- менаџер у банкарству, мастер економиста (претходно 
завршене основне академске и мастер студије у области 
економије). Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потребно је да кандидат достави: оверену копију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
- доказ о неосуђиваности кога издаје МУП Републике 
Србије (оригинал или оверену копију извода из казнене 
евиденције) -оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије - уколико диплома није издата на срп-
ском језику, потврду да зна српски језик. Доказ из тачке 
2 (психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата 
које ће упутити у Националну службу за запошљавање на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима.О времену и месту провере упућени кандидати 
ће бити накнадно обавештени. Неће се разматрати прија-
ве без пријавног формулара, 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. Школа нема 
обавезу да доказе поднете уз пријаву враћа кандидати-
ма који нису изабрани. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс за посао”, или лично, 
радним данима од 9.00 до 13.00 часова. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у листу “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/24 67-290

Наставник разредне наставе

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Општи услови: кандидат треба да испуњава 
услове из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гл. РС”бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. услови (образовање) 
за наставника разредне наставе и наставника грађан-
ског васпитања други циклус: Поред услова из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, 

кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање прописано чл. 140 став 1и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и услове из Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гл. РС бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 
и 3/2021 од 13.04.2021. год) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021 од 
13.04.2021. год) и то да има одговарајуће високо обра-
зовање: 1) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови (образовање) за чистачицу: 
поред услова из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да има основ-
но образовање/основну школу, прописано Правилником 
о организацији и систематизацији радних места у школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотоко-
пија не старији од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом - уверење надлежног суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (оригинал или оверена 
фотокопија не старији од 6 месеци). Доказ о знању српс-
ког језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Радну и личну биографију. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши адлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - (лекарско 
уверење), доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са документацијом доставља поштом на адре-
су: ОШ ”Карађорђе”, 11040 Београд, Јове Илића 2, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације могу се добити позивом на 
телефон: 011/2467-290.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11262 Велика Моштаница

10. октобра 10
тел. 011/8075-680, 011/8075-434

Оглас објављен 08.12.2021. године, у публикацији 
„Послови“, исправља се у делу услова, тако што се брише 
део реченице који се односи на доказе које је потребно 
доставити: „доказ о поседовању дозволе за рад (лицен-
цу), односно положен стручни испит (оригинал или ове-
рена фотокопија)“. 

У осталом делу оглас је непромењен.
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11158 Београд, Булевар војводе Бојовића 2

тел. 011/2182-944

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; 3) да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, 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 пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије. Високо обра-
зовање - на основним академским студијама у обиму од 
најмање 24 0 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. годи-
не; врста образовања из научне области економске нау-
ке; додатна знања: познавање рада на рачунару. Радно 
искуство: најмање 5 година радног искуства на сличним 
пословима.

Самостални стручнотехнички сарадник 
за студије и студентска питања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; 3) да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије. Висо-
ко образовање - на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, односно 
специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање пре 
10.09.2005. године. Врста образовања из поља друштве-
нохуманистичких наука; додатна знања: познавање 
рада на рачунару.

Технички секретар
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад; 3) да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије. 
Средње образовање у трајању од 4 године или IV сте-
пен стручне спреме, економско - комерцијалне струке; 
радно искуство: на сличним пословима у трајању од 
најмање 5 година; додатна знања: познавање рада на 
рачунару.

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос за сва рад-
на места доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тачке 1), 3) и 4), саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати достављају пријаву 
на Конкурс и потребну документацију из тачке 1), 3) 
и 4) и доказе о познавању рада на рачунару и радном 
искуству, заједно са пријавом достављају Високој шко-
ли струковних студија Ваздухопловној академији. Рок 
за подношење пријава са потребном документацијом 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на 
конкурс достављају се следећи докази: диплома о сте-

ченом одговарајућем образовању или уверење уколи-
ко није издата диплома; доказ из казнене евиденције 
од Министарства унутрашњих послова да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 дискриминаторно понашање (да није 
старији од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (да није старије од 6 месеци); биографски 
подаци (ЦВ); доказ о промени презимена (извод из мати-
чне књиге венчаних) уколико је неки од претходно наве-
дених доказа издат на друго презиме (да није старији 
од 6 месеци); доказ о радном искуству; доказ о пона-
вању рада на рачунару. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад (да није ста-
рије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Докази се достављају у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног бележника. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
даље разматрање. Пријава са потребном документацијом 
доставља се у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс 
за руководиоца финансијско-рачуноводствених послова” 
или „Конкурс за самосталног стручнотехничког сарадни-
ка за студије и студентска питања” или „Конкурс за тех-
ничког секретара”, на адресу: Висока школа струковних 
студија Ваздухопловна академија, 11158 Београд, Буле-
вар војводе Бојовића 2, препорученом поштом или непо-
средно у секретаријату, сваког радног дана од 11.00 до 
15.00 часова. Телефон за информације: секретар Јелена 
Самарџић, 066/8477-340.

ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
11050 Београд, Устаничка 246

тел. 011/2890-131

Наставник разредне наставе 
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Закона о раду („Службени гласник РС” број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 I 95/18 
- аутентично тумачење) у радни однос може да буде 
примљено лице које испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 и чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
за рад у основној школи („Службени гласник”бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17, 13/18, и 11/19 
од 15.08.2019. године): 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); (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 комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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, утврђрно дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад.

Домар 
УСЛОВИ: завршено средње образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању занимања столар, бра-
вар, подополагач, водоинсталатер, машинске и електро 
струке прописано Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова и радних места у школи. Поред 
општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду, 
треба да испуњава и посебне услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)); да 
има средње образовање у трогодишњем или четворо-

годишњем трајању, 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 кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба 
да достави следећу документацију: радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених са холограмом или ове-
рену фотокопију; доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела давања или примања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за која није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање - не старија 
од 6 месеци; потврду - уверење о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). Лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. 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. Уколи-
ко је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс) кандидат ће у пријави назначити када и где 
је извршена процена. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ 
„Десанка Максимовић“, Београд, Устаничка 246. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон: 011/2890-131, 011//3047-446. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПУ “ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 069/1515-600

Васпитач
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у трајању 
од три године или више образовање. Поред општих 
услова за заснивање радног односа кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019), а то 
су: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 3. да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
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тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење 
о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оверена копија или ориги-
нал, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оверена копија или оригинал). Доказ о знању 
српског језика, достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ 
о здравственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору сервирке конкур-
сна 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 при-
меном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
конкурс могу се доставити путем поште или лично на 
горе наведену адресу са назнаком “За конкурс за радно 
место ____ (навести радно место за које се кандидат 
пријављује)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Документа се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање. медицинска 
школа, смер медицинска сестра - васпитач, одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена - основне струковне 
студије или специјалистичке струковне студије на којима 
је оспособљена за рад са децом јасленог узраста - вас-
питач. Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3. 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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. зна срп-
ски 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. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат 
доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оверена копија или оригинал, не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (овере-
на копија или оригинал). Доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључивања уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору сервирке конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на конкурс могу се доставити 
путем поште или лично на горе наведену адресу са наз-
наком „За конкурс за радно место _____ (навести радно 
место за које се кандидат пријављује)“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима.

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

тел. 011/2656-083
e-mail: drhercog.dri@mts.rs

Домар – мајстор одржавања
на одређено време

УСЛОВИ: лице са завршеним III степеном стручне спре-
ме, електроинсталатер, бравар; возачка дозвола Б кате-
горије. Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен превоз. 
Јављање кандидата на контакт телефоне: 011/265-6083, 
062/8859-996 или 063/398-191.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
11000 Београд, Крупањска 3

тел. 069/3308-006
e-mail: vesnaprcovic@yahoo.com

Техничар одржавања информационих 
система и технологије

на одређено време

УСЛОВИ: лице за завршеним IV степеном стручне спре-
ме, електротехничар за рачунаре; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пријаве 
слати на горе наведену имејл-адресу, јављање кандидата 
на контакт телефон: 069/3308-006.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/2607-200

Наставник српског језика  
и књижевности

Наставник хигијене, здравствене 
културе, науке о исхрани и исхране

са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 (изузетно ст. 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам.

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има образовање из области 
правних наука у складу са чл. 140 ст. 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања.

Техничар одржавања информационог 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средње образовање у 
трајању од 4 године.

Радник на одржавању хигијене  
– спремачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Пријавни формулар кандидатима је доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Кандидати заједно са одштампаним 
попуњеним пријавним формуларом достављају доказ о 
одговарајућем образовању - диплому (кандидати који су 
завршили други степен достављају и диплому са основ-
них академских студија), доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из 
МУП-а не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених не старији од 6 месеци, уверење о држављан-
ству Републике Србије не старије од 6 месеци, доказ о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да 

достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), доказ о 
положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу за рад наставника/секретара за оне канди-
дате који то поседују, краћу биографију. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-
си-фотокопије. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду дос-
тави уверење о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве слати на наведену 
адресу или предати непосредно у Секретаријату школе, 
у коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”.

СРЕДЊА ШКОЛА
Барајево, Светосавска 4 а

тел. 011/8300-426, 011/8300-206

1. Наставник предметне наставе  
– рачунарство и информатика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у скла-
ду са чланом 139 као и у погледу образовања, морају 
да поседују одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 88/17, 10/19, 
6/20) и важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник број 8/15, 11/16), 
1. имати одговарајуће образовање: високо образовање, 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 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 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. да има држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним дор-
муларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просве-
те, биографија (ЦВ), оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ да канидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕПСБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће високо школске 
установе о оброју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту односно 
испит за лиценцу), за оне који ово поседују. Они који не 
поседују, Закон по члану 142 став 2 дозвољава да ово 
образовање је наставник обавезан да стекне у року од 
једне године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изричена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 4915.12.2021. |  Број 964 |   

држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). 
Доказ одговарајуће установе о познавању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве, запечаћене у 
кверти, са назнаком “За конкурсну комисију - не отварати” 
доставити лично или слати на адресу: Средња школа у 
Барајеву, 11460 Барајево, Светосавска бр. 4а. Телефон за 
контакт је 011/8300-426, 011/8300-206. Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”, НСЗ. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020): у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречана безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач-
ка 1), 3) -5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Образовање стручног 
сарадника педагога: Одговарајуће високо образовање 
за обављање послова стручног сарадника прописано је 
одредбом чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; Степен 
и врста образовања стручних сарадника прописани 
су и: одредбом члана 4 став 1 тачка (1) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 
13/2018 и 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 2/2021) 
прописано је да послове стручног сарадника педагога, 
којима се доприности остваривању образовно-васпитног 
рада, може да обавља: дипломирани педагог, професор 
педагогије, дипломирани школски психолог-педагог, 
дипломирани педагог-мастер, мастер педагог. Докази о 
испуњености услова за пријем у радни однос и обављање 
послова на упражњеним радним местима, прописани чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања из тачке 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 учесник конкур-
са доставља: кратку биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе којом потврђује стручну спрему; 
уколико поседује, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; уколико поседује, 
оригинал или оверену фотокопију исправе којом доказују 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-

ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европских системом 
преноса бодова; оригинал или оверену фотокопију уве-
рење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; фотокопију или очитану личну кар-
ту; уверење МУП-а да лице није осуђивано са правним 
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, издато након 
расписивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Учесник кон-
курса који не жели сам да прибави и достави доказе о 
испуњености услова који се могу прибавити по службе-
ној дужности, попуњава Изјаву у којој даје сагласност да 
се његов ЈМБГ користи искључиво у сврху прикупљања 
података који се односе на доказе које учесник конкурса 
не жели сам да прибави (нпр. уверење о држављанству, 
извод из књиге рођених). Формулар изјаве се може преу-
зети на званичној интернет страници школе или у згради 
Угоститељско-туристичке школе у Београду, Југ Богда-
нова 28, канцеларија бр. 35, од 08.00 до 14.00 часова. 
Кандидати достављају попуњену и потписану изјаву уз 
потребну документацију, благовремено, на адресу шко-
ле. Документација се предаје или путем поште доставља, 
на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Београд, Југ 
Богданова 28, на петом спрату, канцеларија бр. 28. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конку-
са. Неблаговремене пријаве као и пријаве без доказа о 
испуњености услова за пријем у радни однос и од стра-
не јавног бележника не овереном документацијом, неће 
бити узете у разматрање. Контакт особа: секретар школе 
Снежана Басарић, телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8

Самостални стручнотехнички сарадник 
за студије и студентска питања или 
виши стручнотехички сарадник за 

студије и студентска питања у служби за 
последипломску наставу

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог или 
другог степена. Уз пријаву поднети биографију и копије 
докумената као доказ о испуњености услова. Пријаве се 
подносе писарници Медицинског факултета, Др Суботића 
8, Београд. Рок за пријаву на оглас је 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну обаст Филмска и 

телевизијска продукција за наставни 
предмет Филмска продукција

са непуним радним временом, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски проду-
цент или мастер драмски и аудио визуелни уметник у 
области филмске и телевизијске продукције или магистар 
уметности или доктор уметности. Искуство у педагошком 
раду, као и други услови за избор наставника предвиђени 
Законом о високом образовању, минималним условима за 
избор наставника на универзитету и факултету. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености услова из кон-
курса (оверене копије диплома, списак научних и стручних 
радова) достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу 
или електронски на имејл office@fdb.edu.rs, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Контакт телефон: 011/2620-186.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Вељко Дугошевића бб.

Наставник предметне наставе за 
медицинску групу предмета

2 извршиоца

Наставник предметне наставе за 
енглески језик и књижевност

Наставник предметне наставе  
са социологију

са 50% радног времена

Чистачица
основна школа
2 извршиоца

Техничар одржавања информационих 
система

четврти степен стручне спреме

ОСТАЛО: Кандидати за наставнике треба да испуњавају 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подрућју 
рада здравство и социјална заштита, односно Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 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 имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик 
и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој спсобности подноси се пре закључења 
уговора о раду, а остали докази уз пријаву на конкурс. Уз 
пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба да 
приложе (у оригиналу или оверене фотокопије): диплому 
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (уве-
рење из евиденције МУП-а да није осуђиван за наведе-
на кривична дела и уверење суда да ње покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора), све не старије од 6 месеци. У поступку одлу-
чивања о избору наставника комисија врши избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима које врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се подносе у секретаријату Медицинске школе, 
Београд, Вељка Дугошевића бб или се шаљу поштом са 
назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ПЕТАР КОЧИЋ”
Земун, Првомајска 79

тел. 011/2196-149

Секретар школе
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/ 2017, 
27/2018 - др. закони, 10/ 2019 и 6/ 2020) и то да: 1. има 
одговарајуће образовање из области правних наука у 
складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања - 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 964 | 15.12.2021.50

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, потребно је да кандидати доставе школи 
следећу документацију: радну биографију (ЦВ); оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању из области правних наука у складу са чла-
ном 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године, неопходно је да достави оригинал 
или оверену копију дипломе и основних и мастер сту-
дија); оригинал уверење (МУП-а) да кандидат није осуђи-
ван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (на пропи-
саном обрасцу, са холограмом); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу, са холограмом). Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, кандидат доставља доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Секретар је дужан да у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу за секретара. Секретар који има положен струч-
ни испит за секретара, правосудни или стручни испит 
за запослене у органима државне управе или државни 
стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. 
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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са наведене листе и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте 
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају у 
току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/ 18). Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом, односно доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу ОШ „Петар Кочић”, 11080 Београд - Земун, 
Првомајска 79, са назнаком „За конкурс за секретара 
школе”, поштом или лично у секретаријату школе.

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
Земун, Градски парк 1

Наставник хемије
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140 , 
142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања и под условима прописаним важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021).

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који достављају следеће: краћу биографију 
(ЦВ), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију доказа (који издаје орган МУП-а) о неос-
уђиваности 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци). Кандидат мора да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се 

на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају у конкурсном поступку, биће коришће-
ни искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар 
са свим конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, на адресу Земунска гим-
назија, 11080 Земун, Градски парк 1, са назнаком “За 
конкурс - не отварати”.

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 139, 140 , 
142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања и под условима прописаним важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021).

ОСТАЛО: Кандидати на конкурс достављају одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, уз који достављају следеће: краћу биографију 
(ЦВ), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију доказа (који издаје орган МУП-а) о неос-
уђиваности 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци). Кандидат мора да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се 
на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику). Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају у конкурсном поступку, биће коришће-
ни искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар 
са свим конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, на адресу: Земунска 
гимназија, 11080 Земун, Градски парк 1, са назнаком “За 
конкурс - не отварати”.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ПЕТАР КОЧИЋ”
Земун, Првомајска 79

тел. 011/2196-149

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/ 2017, 
27 /2018 - др. закони, 10/ 2019 и 6/ 2020) и то да: 1. 
има одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања - 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 

наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. Године, 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 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; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, потребно је да кандидати доставе 
школи следећу документацију: радну биографију (ЦВ); 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(уколико је кандидат стекао образовање по прописи-
ма који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, неопходно је да достави оригинал или 
оверену копију дипломе и основних и мастер студија); 
оригинал уверење (МУП-а) да кандидат није осуђиван 
за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (на пропи-
саном обрасцу, са холограмом); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу, са холограмом). Уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, кандидат доставља доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са наведене листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као ни прија-
ве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу 
образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци 
који се прикупљају у току конкурсног поступка биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са потребном документацијом, односно дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ “Петар 
Кочић”, Првомајска 79, 11080 Београд - Земун, са назна-
ком „За конкурс за наставника ликовне културе”, поштом 
или лично у секретаријату школе.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/545-189

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне 
школе из подручја рада Машинство и обрада метала, 
Електротехника, за педагога и психолога, стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена из науч-
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не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3. да има обуку и положен испит 
за директора установе; 4. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. да има држављан-
ство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи у два примерка: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверену фотокопију додат-
ка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак по 
посебним прописима; оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 
оверену фотокопију дозволе за рад, односно лиценце за 
директора (уколико је поседује – пријава ће се сматра-
ти потпуном и уколико кандидат нема положен испит 
за директора установе, али је изабрани кандидат дужан 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); доказ о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију (уверење МУП-а); уверење надлежног суда 
да се против њега не води судски поступак за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ о дужини радног стажа у области обра-
зовања и васпитања (потврда о најмање осам година 
радног стажа у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања), доказ о позна-
вању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе), доказ 
о резултату стручно-педагошког надозора о раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), уколико нема 
извештаја – потврда школе да није било стручно-пе-
дагошког надзора, биографски подаци са прегледом 
кретања у служби. Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Сви 
наведени докази саставни су део пријаве за конкурс, 
морају бити оверени и не могу бити старији од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Министар про-
свете, науке и технолошког развоја врши избор дирек-
тора и доноси решење о његовом именовању у року од 
30 дана од дана пријема документације, коју је доставио 
Школски одбор, о чему школа обавештава лица која су 

се пријавила на конкурс. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, дос-
тавља се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на 
конкурс за директора“, на горенаведену адресу. Пријаве 
се могу доставити путем поште или предати лично (рад-
ним данима од 10 до 13 часова).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ”
19321 Подвршка, М. Тита 16

тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник географије
са 30% радног времена,  

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 став 1 тач-
ке 1)–5) и чл. 140 Закона и то да: 1. имају одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер 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 дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
– Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017 и 3/2017 и 13/18), послове наставни-
ка географије могу да обављају: професор географије, 
дипломирани географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, дипло-
мирани професор географије и информатике, професор 
биологије-географије, професор физике-географије, про-
фесор географије-информатике, дипломирани професор 
географије мастер, дипломирани географ мастер, мастер 
географ, мастер професор географије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор геогра-
фије и информатике, дипломирани географ – простор-
ни планер; лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програма: гео-
графија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије или двоп-
редметне студије географије и информатике. 2. имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. имају држављанство 
Републике Србије; 5. знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу 
следећа документа: одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства просвете), ЦВ и 
радну биографију, диплому о стеченом образовању или 
уверење о дипломирању (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење надлежне полицијске управе/суда о неос-
уђиваности, извод из МК рођених – нови образац (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношења пријава, упућују 
на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Љубица Јовановић Радосављевић”, Под-
вршка, М. Тита 16, 19321 Подвршка, са назнаком “Прија-
ва на конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон 019/806-003.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава: 1) услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и има одговарајуће 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона 
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има обавезно образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 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 или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српског 
језика – језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Докази о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана – да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том. Кандидат за ово радно место потребно је да има 
одговарајући степен и врсту образовања прописану чла-
ном 3 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно 
да имају стечен стручни назив (врсту образовања): про-
фесор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар-информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информатике-матема-
тике; дипломирани математичар-астроном; дипломира-
ни математичар-примењена математика; дипломирани 
математичар-математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије); дипломирани информатичар; 
мастер математичар; мастер професор математике; мас-
тер професор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике и 
математике; мастер професор информатике и математи-
ке; дипломирани професор математике мастер; дипло-
мирани математичар мастер; дипломирани инжењер 
математике мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар професор матема-
тике; дипломирани математичар – теоријска математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије); професор хемије-математике; 
професор географије-математике; професор физике-ма-
тематике; професор биологије-математике; професор 
математике-теоријско усмерење; професор математике 
теоријски смер; дипломирани математичар и иноформа-
тичар; дипломирани математичар - механичар; мастер 
професор предметне наставе; лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер тре-
ба да имају: завршене академске студије на студијском 
програму из математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике, односно математике и информатике. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 
87/18). Кандидат за радно место наставника математи-
ке доставља: одштампан, попуњен и потписан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију, као оверене фотокопије докумената школи. 
Уз попуњен и потписан пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат доста-
ви школи: пријаву са кратком биографијом и подацима 
о свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме (како мас-
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тер тако и основних студија, односно свих степена стече-
ног високог образовања); уверење високошколске уста-
нове о положеним испитима из предмета геометрија или 
основи геометрије односно двопредметне наставе мате-
матике и физике, односно математике и информатике за 
лица која су стекла звање мастер, односно дипломирани 
мастер са завршеним основним академским студијама 
на студијским програмима или области математике или 
примењене математике; кандидат који има положене 
испите из психогије и педагогије доставља уверење о 
положеним испитима а уколико има положен испит за 
лиценцу за наставника доставља обавештење министар-
ства о положеном испиту за лиценцу; кандидати који су 
стекли образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи достављају уверење/потврду факултета о 
истом; уверење МУП-а да није осуђиван, не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико дипло-
ма 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. Прија-
ва на конкурс мора да садржи тачан назив радног мес-
та за које се конкурише, као и актуелни број фиксног и 
мобилног телефеона и тачну адресу кандидата, у циљу 
контактирања кандидата у вези за психолошком прове-
ром и интервјуом у току трајања конкурса. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће 
се разматрати пријаве које су неразумљиве, неблаговре-
мене, непотпуне, са документацијом која садржи неове-
рене фотокопије докумената, документација старија од 
наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар и пријаву са кратком биографијом са конкур-
сом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком „За Кон-
курсну комисију, за конкурс – наставник математике – 
88, 89% радног времена“. Контакт особа секретар школе, 
тел. 019/806-003.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„РАЈКО БОСНИЋ“ БУКОВО
19300 Неготин, Буковски пут бб.

тел. 019/3548-755
e-mail: bukovo@mts.rs

1) Помоћни радник – узгајивач домаћих 
животиња

2 извршиоца

2) Радник на одржавању хигијене 
(спремачица у школи) 

3) Економ у дому ученика школе

4) Наставник ветеринарске групе 
предмета

5) Наставник математике
на одређено време ради замене запосленог 

одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су 
одредбама Закона о основама система образовања вас-
питања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони 6/2020), 
одредбама Правилника о степену и врсти образовању 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Пољопривре-
да, производња и прерада хране (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразованих предмета стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 
1/2021) и одредбама Правилника о орган изацији и 
систематизацији послова средње Пољопривредне шко-
ле са домом ученика “Рајко Боснић”, Буково-Неготин. У 
радни однос у установи/школи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом, и то чланом 

139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закони 6/2020), ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малелетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. 

Услови за радно место 1: радни однос се може засно-
вати са лицем које, поред испуњености свих других усло-
ва прописаних услова за заснивање радног односа, има 
основно образовање, односно завршену основну школу. 

Услови за радно место 2: радни однос се може засно-
вати са лицем које, поред испуњености свих других про-
писаних услова за заснивање радног односа има основно 
образовање, односно завршену основну школу.

Услови за радно место 3: радни однос се може засно-
вати са лицем, које поред испуњености свих других про-
писаних условаза заснивање радног односа има заврше-
ну средњу школу, односно IV степен стручне спреме, тј. 
средње стручно образовање (управна, правно-биротех-
ничка и гимназија).

Услови за радно место 4: врста и степен образовања, 
односно стручне спреме наставника предметне наста-
ве – наставника ветринарске групе предмета прописа-
ни су Законом о основама система и образовања и вас-
питања и подзаконским актом („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), односно Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производњ и прерада хране. 

Услови за радно место 5: врста и степен образовања, 
односно стручне спреме наставника предметне наставе, 
наставника математике прописани су Законом ооснова-
ма система образовања и васпитања и подзаконским 
актом (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони 6/2020), односно 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник “, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/202, 14/2020, 15/2020 
и 1/2021). 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс поднесу следеће доказе: попуњен пријавни фор-
мулар – формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који је доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о неосуђиваности који 
издаје полиција, а које садржи податке о осуђиваности, 
односно о неосуђиваности (податке из казнене евиден-
ције); уверење о држављанству – оригинал / оверена 
фотокопија; извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал / оверена фотокопија. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи оне доказе о испуњености услова за 
пријем у радни однос чије се прилагање захтева конкур-
сом. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министраства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи, односно школи на следећу 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника или у неки 
други дан када школа не ради, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Комисија за пријем у радни однос 
доноси одлуку о избору кандидата (решење), у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

19300 Неготин
Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
(даље: Закон), односно да: има одговарајуће образо-
вање, односно да има стечено основно образовање и 
васпитање (први степен стручне спреме); има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије и потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи, у року 
од осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу докумен-
тацију: 1) доказ о држављанству Републике Србије - ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
2) оригинал, оверен препис или оверену копију сведо-
чанства о завршеном основном образовању и васпитању, 
односно о завршеној основној школи; 3) доказ из казне-
не евиденције МУП-а Републике Србије да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као ни за кривична дела насиље 
у породици, одузимање 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 кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 
4) доказ о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 5) 
радну биографију – пожељно. Уз пријавни формулар и 
потребну документацију кандидат доставља и податке 
о адреси пребивалишта и броју телефона на који може 
бити контактиран. Доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 2) Закона, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), доставља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се могу предати 
поштом или непосредно на адресу: ОШ „Бранко Ради-
чевић“ Неготин, Интернационалних бригада 57, 19300 
Неготин. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор. Конкурсна комисија 
утврђује благовременост и потпуност пријава на конкурс 
и испуњеност законских услова за пријем у радни однос 
кандидата у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава и бира кандидате који улазе у ужи избор 
за пријем у радни однос. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, а потом с кандидатима са листе обавља 
разговор. Разговор се заказује телефонским путем, после 
чега се кандидату шаље и писмени позив, електронском 
поштом или препорученом пошиљком. После обављеног 
разговора Конкурсна комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе на телефон: 019/542-
735 или путем електронске поште на адресу: osbranko.
ng@gmail.com.
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ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс потребно приложити: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 тачка 3) 
ЗОСОВ; уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Достављањем докумената из алинеје прве 
и треће, оцењиваће се испуњавање услова који односи 
на знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (члан 139 тачка 5 ЗОСОВ). Ори-
гинална документа не смеју бити старија од 6 месеци, а 
копије докумената морају бити оверене. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови“. Пријаве на конкурс са комплетном докумен-
тацијом слати на адресу ОШ „Бранко Радичевић“,Моше 
Пијаде 31, 19210 Бор. Пријаве са некомплетном докумен-
тацијом неће се разматрати.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА БОР

19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник руског језика
са 22,22% радног времена, на одређено 

време ради замене запослене, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме: професор однос-
но дипломирани филолог за руски језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм Руски језик и књи-
жевност); мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно профил 
руски језик и књижевност). Општи услови за заснивање 
радног односа у школи прописани су чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, стручним 
школама. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених; биографију; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и запостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом доставља установи. Канди-
дат који буде изабран у ужи избор, у року од осам дана 
упућује се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Доказ о испуњености услова из чл. 139 став 1 тачка 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс слати на адресу: Машинско-електротехничка 
школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра I 10

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање, I степен стручне спреме; 
на основу члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 

језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са биографијом; попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стеченом 
образовању (оригинал или оверена фотокопија код нота-
ра којом се потврђује стручна спрема); оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
у (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци). Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Фотокопије докумената које нису ове-
рене од надлежног органа неће се разматрати. Канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, упућују се на психолошку 
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 обавештени на адресе које су навели у 
својим пријавама. По пријему резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће 
са кандидатима са листе обавити разговор у просторија-
ма Основне школе „Душан Радовић“ у Бору, Краља Петра 
Првог 10, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
обављања разговора бити обавештени на бројеве теле-
фона које су навели у својим пријавама. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у 
оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или суду) неће 
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на горенаведену адресу. Пријаве слати у 
затвореној коверти или кутији или лично донети, сваког 
радног дана у канцеларији секретара Основне школе 
“Душан Радовић”, у периоду од 9.00 до 13.00 часова. На 
пријавама назначити “За конкурс за посао за радно место 
чистачице”. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ “ВИДОВДАН”

19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/422-490

Наставник машинске групе предмета – 
машинство и обрада метала у посебним 

условима, образовни профил бравар
са 100% радног времена  
(30% предметна настава,  
70% практична настава)

2 извршиоца

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат мора да 
има одговарајуће образовање за рад са ученицима са 
сметњама у развоју и то: високо образовање на студија-
ма другог степена или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и члана 5 Пра-
вилника и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гл. 
РС – Просветни сарадник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 
2/2012, 11/2016, 14//20 и 17/21), кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 5 тачке 2, 4, 5 Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 
и 17/21), односно да је: 

За предмет Основе машинства: дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка, са стеченим одго-
варајућим средњим образовањем; професор технике и 
машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; специјалиста струковни инжењер машинства, 
који је стекао стручни назив и задржао право на њего-
во коришћење у складу са прописима према којима је 
стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем. Наставници, 

поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-5 морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога; дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са положе-
ним испитима из предмета: Методика наставе вештина 
за децу ометену у интелектуалном развоју; Технологија 
материјала и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности.

За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани 
инжењер технологије - група неорганско-технолошка; 
дипломирани инжењер машинства; професор машин-
ства; дипломирани инжењер металургије; дипломирани 
инжењер за развој - машинска струка, са стеченим одго-
варајућим средњим образовањем; професор технике и 
машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем; специјалиста струковни инжењер машинства, 
који је стекао стручни назив и задржао право на његово 
коришћење у складу са прописима према којима је стекао 
тај стручни назив, који је претходно завршио струковне 
студије у области машинства, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем. Наставници, поред стручне спре-
ме предвиђене у ал. 1-7. морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога; дипломирани дефектолог за мето-
дику наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала; дипломирани дефектолог, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у интелек-
туалном развоју; Технологија материјала и занимања 
са методиком електрометалске, текстилне, графичке и 
услужне делатности. 

За предмет техничко цртање са машинским елементима: 
дипломирани инжењер машинства; професор машин-
ства; дипломирани педагог општетехничког образовања; 
дипломирани инжењер за развој - машинска струка, са 
стеченим одговарајућим средњим образовањем; про-
фесор технике и машинства, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем; специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив и задржао право 
на његово коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претходно завр-
шио струковне студије у области машинства, са стече-
ним одговарајућим средњим образовањем. Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-6 морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога; дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; дипломирани дефекто-
лог, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, са положеним испитима 
из предмета: Методика наставе вештина за децу омете-
ну у интелектуалном развоју; Технологија материјала и 
занимања са методиком електрометалске, текстилне, гра-
фичке и услужне делатности.

За предмет технологија рада: дипломирани инжењер 
машинства; инжењер машинства; професор машинства 
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог опште-
техничког образовања; дипломирани инжењер за развој 
- машинска струка, са стеченим одговарајућим средњим 
образовањем; професор технике и машинства, са стече-
ним одговарајућим средњим образовањем; специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу 
са прописима према којима је стекао тај стручни назив, 
који је претходно завршио струковне студије у области 
машинства, са стеченим одговарајућим средњим обра-
зовањем. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у ал. 1-7 морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога; дипломирани дефектолог за методику наставе 
за предмете у подручју рада машинство и обрада мета-
ла; дипломирани дефектолог, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предмета: Методика 
наставе вештина за децу ометену у интелектуалном раз-
воју; Технологија материјала и занимања са методиком 
електрометалске, текстилне, графичке и услужне делат-
ности.

За предмет практична настава: дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог са савладаним програмом методи-
ке машинства и обраде метала; дипломирани инжењер 
машинства; професор машинства; инжењер машинства; 
дипломирани педагог општег образовања; виши струч-
ни радник металске струке; наставник практичне наста-
ве металске струке; наставник општетехничког образо-
вања; лемилац, бравар, лимар, аутолимар, ковач, пресер, 
заваривач и аутомеханичар, са положеним специјалис-
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тичким испитом (бравар); дипломирани инжењер за раз-
вој - машинска струка; струковни инжењер машинства; 
професор технике и машинства; специјалиста струковни 
инжењер машинства, који је стекао стручни назив и задр-
жао право на његово коришћење у складу са прописима 
према којима је стекао тај стручни назив, који је прет-
ходно завршио струковне студије у области машинства. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 2-13 
морају имати стечено и најмање средње образовање за 
одговарајући образовни профил. Наставници практичне 
наставе, поред предвиђене стручне спреме морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност или струч-
ну спрему дипломираног дефектолога. 

Домар у посебним условима
са 78,25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
односно: трећи или четврти степен стручне спреме 
машинске, електро, столарске или водоинсталатерске 
струке; доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику.

Спремачица у посебним условима
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
односно: основно образовање; доказ о знању српског 
језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику.

Наставник немачког језика у посебним 
условима

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: услов у погледу одговарајућег образовања 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): високо образовање на 
студијама другог степена (студије другог степена из нау-
чне области, односно из стручен области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена који 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, а у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020). У складу са чланом 5 став 
3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи 
за ученике са сметњама у развоју, професор немачког 
језика, дипломирани филолог, односно професор језика 
и књижевности, мастер филолог мастер професор јези-
ка и књижевности морају поседовати одговарајућу оспо-
собљеност за рад са ученицима са сметњама у развоју 
и инвалидитетом, а дипломирани дефектолог и мастер 
дефектолог морају поседовати знање језика најмање на 
нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику.

Наставник практичне наставе – 
текстилство и кожарство у посебним 

условима, образовни профил 
конфекцијски шивач

УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1) које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије): студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) које је стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 3) које је стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-

листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или лице које је стекло више образовање; 
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања 
и полагањем специјалистичког, односно мајсторског 
испита и које има петогодишње радно искуство у стру-
ци стечено после специјалистичког, односно мајсторског 
испита; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 7 тачка 8) Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама за ученике лако ментално омете-
не у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21): дипло-
мирани дефектолог; олигофренолог са савладаним про-
грамом методике предмета у подручју рада Текстилство 
и кожарство; дипломирани инжењер технологије тексти-
ла; дипломирани инжењер технологије текстилне кон-
фекције; инжењер технологије, смер производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; 
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер 
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломира-
ни инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство 
или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машин-
ске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно 
инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломи-
рани инжењер текстилно-машинске струке; текстилни 
инжењер за одевну технологију; инжењер технологије 
за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смеро-
ви конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфек-
цијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар кон-
структор; инжењер технологије за производњу кожне 
галантерије; инжењер технологије за обраду и прера-
ду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за 
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; 
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група 
производња обуће; инжењер технологије, смер галанте-
рија и конфекција; инжењер технологије за производњу 
кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, 
смер производња кожне галантерије; инжењер техноло-
гије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња 
кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију 
кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожноп-
рерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер 
технологије за производњу кожне конфекције; лице са 
стеченим средњим образовањем и положеним специја-
листичким испитом за образовни профил у подручју рада 
текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, 
поред стручне спреме предвиђене у ал. 2-26. ове тачке 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
1) стручна спрема / образовање; 2) да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе), доказ односно 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, да није 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија). Доказ о здравственој спо-
собности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
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, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као повере-
ни посао). Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, упућују се на психолошку процену спо-

собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на адресе које су навели у својим пријавама. По прије-
му резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима конкурсна комисија ће сачинити листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити 
разговор у просторијама ШОСО „Видовдан”, Моше Пијаде 
31 у Бору, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
обављања разговора бити обавештени на бројеве теле-
фона или имејл-адресе које су навели у својим прија-
вама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од 
надлежног органа (јавног бележника, у општинској упра-
ви или суду) неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености 
услова слати на адресу: Школа за основно и средње 
образовање „Видовдан”, 19210 Бор, Моше Пијаде 31.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР РАДИЋ”

19325 Текија, Коче Анђелковића 65
тел. 019/804-120 

e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математи-
ке, дипломирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - мате-
матике, професор географије - математике, професор 
физике - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе; лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике; 2) да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способности за рад са децом и ученицима; 3) 
држављанство Републике Србије; 4) да знају српски језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела 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 њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, подносе и сле-
дећу документацију: доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (потврда из надлежне полицијске упра-
ве). Пријаве послати на адресу: Основна школа „Свето-
зар Радић“ Текија, Коче Анђелковића 65, 19325 Текија. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
мејл-адресе: ostekija@ptt.rs и путем телефона: 019/804-
120, 063/8526-036.
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“

Кладово
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

тел. 019/808-068

Наставник гитаре
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: 
дипломирани музичар – гитариста, дипломирани музи-
чар – усмерење гитариста, академски музичар гитариста, 
мастер музички уметник, професионални статус – гита-
риста.

Наставник клавира
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: 
дипломирани музичар – пијаниста, дипломирани музи-
чар – усмерење пијаниста, академски музичар пијаниста, 
мастер музички уметник, професионални статус – кла-
вириста.

Наставник клавира и корепетиције
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста, дипломирани 
музичар – пијаниста, дипломирани музичар – оргуљаш, 
дипломирани музичар – чембалиста, академски музичар 
– пијаниста, академски музичар – оргуљаш, академски 
музичар – чембалиста, мастер музички уметник, профе-
сионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста.

ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученицима; 3) да 
поседује држављанство Републике Србије; 4) да зна срп-
ски језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
5) да није осуђиван 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 кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримини-
тарно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати уз пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, подносе и следећу документацију: доказ о 
држављанству РС (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања (потврда из 
надлежне полицијске управе). Пријаве треба послати на 
адресу: Основна музичка школа „Констатнин Бабић“ Кла-
дово, 22. септембра 13, 19320 Кладово. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
путем мејл-адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и телефо-
ном: 064/598-29-54 и 061/1534-077.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембар 54

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће више образовање, 
односно вишу стручну спрему према чл. 140 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 
27/2018 - др.закон и 6/2020), 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против против 
полне слободе, правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштичених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
закону утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати су дужни да уз пријавни формулар (налази се 
на интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) на конкурс поднесу следећа доку-

мента: диплому о стеченом вишем образовању, VI сте-
пен стручне спреме (оригинал или оверена фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о познавању српског језика, 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику), уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3.усло-
ва конкурса. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом достављају 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење пријава, упућују на прет-
ходну проверу психолошке способности за рад са децом, 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лично или поштом на адресу: Предшколска уста-
нова “Невен”, 19320 Кладово, Улица 22. септембар бр. 
54, са назнаком “За конкурс“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана, од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон 019/801-706.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”

19330 Прахово, Кнеза Михајла 1
тел. 019/3524 -050

Оглас објављен 08.12.2021. године у листу „Послови” 
мења се за радно место: наставник предметне наставе 
(предмет: математика) у погледу процента радног вре-
мена и уместо: са 66,6% радног времена, треба да стоји: 
66,66% радног времена. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

ОШ “МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
- завршена основна школа (I степен стручне спре-
ме, односно први ниво (Ниво 1) НОКС-А који се стиче 
завршавањем основног образовања и васпитања); има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, документ о поседовању одговарајућег образо-
вања - завршена основна школа, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а да лице нема осу-
да), као и доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Сва документација којом 
се доказује испуњеност услова мора бити доставље-
на школи као оригинал или оверена копија. Конкурсна 
комисија школе доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) 
дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или на адресу: ОШ „Михајло Спорић”, 19250 Мај-
данпек, Пролетерска 49. Додатне информације о конкур-
су могу се добити путем телефона 030/588-000 или 581-
057 од секретара школе.

ОШ “МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб.
тел. 030/576-001, 576-316

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - завршена основна 
школа (I степен стручне спреме односно први ниво (ниво 
1) НОКС-А који се стиче завршавањем основног образо-
вања и васпитања); да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, документ о поседовању 
одговарајућег образовања- завршена основна школа, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ 
о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а 
да лице нема осуда), као и доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сва документација којом се доказује испуњеност услова 
мора бити достављена школи као оригинал или овере-
на копија. Конкурсна комисија школе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи сву потребну докумен-
тацију и достави школи лично или на адресу: ОШ „Мила-
дин Бучановић”, 19256 Јасиково, Влаоле бб. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити путем телефона 
030/576-001 или 576-316 од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Чистачица
место рада Неготин

Чистачица
са 80% радног времена,  

место рада Јасеница

Сервирка
место рада Неготин

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18), треба да испуњава усло-
ве утврђене Законом о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”број 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: Закон), односно да: 
има одговарајуће образовање: кандидат за радно место 
чистачица (под бројем 1) и 2), треба да има основно 
образовање односно завршену основну школу, кандидат 
за радно место сервирка под редним бројем 3), треба 
да има средње образовање односно завршену средњу 
школу и ли изузетно основно образовање и радно ислку-
ство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу 
Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору (“Службени глас-
ник РС, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
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рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја Републике 
Србије, и потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да достави следећу докумен-
тацију: 1) доказ о држављанству Републике Србије - ори-
гинал или оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); 2) 
оригинал, оверен препис или оверену копију сведочан-
ства о завршеном основном образовању односно о завр-
шеној основној школи за радна места 1) и 2), а за радно 
место под бр. 3) оригинал, оверен препис или оверену 
копију дипломе о стеченом средњем образовању односно 
о завршеној средњој школи или оригинал, оверен препис 
или оверену копију сведочанства о завршеном основном 
образовању односно о завршеној основној школи и доказ 
(потврду) о радном искуству на тим пословима стеченом 
до дана ступања на снагу Каталога (до 08.09.2017. годи-
не), 3) доказ, из казнене евиденције МУП Републике 
Србије, да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које му је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса); 4) доказ о знању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику); 5) радну биографију - 
пожељно. Доказ о испуњености услова из члана 139 став 
1 тачка 2) Закона да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.Пријаве се могу предати 
поштом или непосредно на адресу ОШ ”Вук Караџић”, 
19300 Неготин, Лоле Рибара 1. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз 
пријавни формулар и потребну документацију кандидат 
доставља и податке о адреси пребивалишта и броју теле-
фона на који може бити контактиран. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор. Конкурсна 
комисија утврђује благовременост и потпуност пријава 
на конкурс и испуњеност законских услова за пријем 
у радни однос кандидата у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава и бира кандидате који 
улазе у ужи избор за пријем у радни однос. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима са лис-
те обавља разговор. Разговор се заказује телефонским 
путем, после чега се кандидату шаље и писмени позив, 
електронском поштом или препорученом пошиљком. 
После обављеног разговора Конкурсна комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе на 
телефон 019/542-374 или путем електронске поште на 
адресу osvuk@ptt.rs.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“

32205 Трбушани, Горња Горевница
Чачак

тел. 032/5880-420, 5880-203

Чистачица 
за рад у ИО Милићевци

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, први степен 
стручне спреме (завршена основна школа), у складу са 
Каталогом радних места и Правилником о организацији 
и систематизацији радних места у ОШ „Степа Степано-
вић“; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-

мање или давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, 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 обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: 1. оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда – уверење да 
кандидат није осуђиван узето у МУП-у и основном суду 
по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 4. извод из 
матичне књиге рођених; 5. доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доставља само 
кандидат који образовање није стекао на српском јези-
ку). Доказ да поседује физичку, психичку и здравствену 
способност за рад проверава се тако што се кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
на психолошку процену за рад са ученицима који врши 
надлежна служба за запошљавање. Доказ који се односи 
на физичку и здравствену способност за рад (лекарско 
уверење) доставља кандидат који буде изабран, и то пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидати достављају кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место за које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http://www.mpn.gov.rs. Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: ОШ „Степа Степановић“, 32205 Горња Горевница или 
предати лично у просторијама школе, радим даном од 
8.00-12.00 часова, у затвореној коверти са назнаком: „За 
конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак

Др Драгише Мишовића 146

Професор саобраћајне групе предмета

Професор математике

Професор машинске групе предмета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 141 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно одгова-
рајућа врста и степен 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; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова (уз пријавни формулар): 1. 
оригинал или оверена копија уверења о одговарајућем 
образовању; 2. оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије; 3. потврда не старија 
од 6 месеци да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад – овај доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику. Доказ који се односи на пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима није саставни део пријаве на конкурс од стране 

кандидата, већ се прибавља пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију којом се доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставе школи са назнаком: „За конкурсну 
комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
32000 Чачак 

Цара Душана 20

Наставник електротехничке групе 
предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање сходно члану 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова (уз пријавни фор-
мулар): 1. оригинал или оверена копија дипломе о одго-
варајућем образовању; 2. оригинал или оверена копија 
уверења о држављанству Републике Србије, 3. потврда 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, не старија од 6 месеци; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Овај 
доказ доставља само кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. Доказ који се 
односи на психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима није саставни део пријаве на кон-
курс, већ се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар који 
се може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком „За Конкурсну 
комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖО ТОМИЋ“

Пријевор 
32205 Трбушани

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

за 65% радног времена

Стручни сарадник – психолог
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњавају и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основама 
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система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21) (у 
даљем тексту: Правилник): на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на студија-
ма другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета или 
студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне 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 имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих документа о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад). 

Чистачица
за рад у матичној школи у Пријевору  

и издвојеном одељењу у Рошцима

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1) да имају први 
степен стручне спреме; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ђацима и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду); 
3) да нису осуђивани 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих документа о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Услов да кандитат поседује психичку способ-
ност за рад са децом проверава се тако што се канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност за рад са децом прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се поштом на адресу: Основна школа „Божо 
Томић“ Пријевор, 32205 Трбушани или непосредном пре-
дајом у просторијама управе школе, радним даном од 
8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назнаком: 
„Пријава на конкурс за радно место ____ (навести рад-
но место за које се конкурише) – не отварати“. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица 

Миће Матовића 2
тел. 032/661-000

Наставник куварства  
са практичном наставом

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018) испуњава и посебне усло-
ве порписане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018): да има одговарајуће образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; основне студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има више образовање по прописима о вишем обра-
зовању; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријавни формулар за 
конкурс кандидати подносе следећу документацију: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о неосуђиваности из казнене еви-
денције министарства надлежног за унутрашње послове, 
уверење из суда опште надлежности да се против канди-
дата не води кривични поступак; уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
потврду о радном искуству.

Координатор практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 и 95/2018) испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018): да има одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; основне студије у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријавни формулар за конкурс кандида-
ти подносе следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције минис-
тарства надлежног за унутрашње послове, уверење из 
суда опште надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; потврду о 
радном искуству.

Наставник стручних предмета  
дрвне струке

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на неодређено радно време 
може бити примљено лице које поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 
95/2018) испуњава и посебне услове прописане члано-
вима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018): 
да има одговарајуће високо образовање на студија-
ма 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; завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; основне студије 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за конкурс 
кандидати подносе следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
министарства надлежног за унутрашње послове, уверење 
из суда опште надлежности да се против кандидата не 
води кривични поступак, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених, потврду 
о радном искуству.

Техничар за одржавање информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017, и 95/2018) испуњава и посебне усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018): одговарајуће средње образо-
вање према прописима о средњем образовању; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријав-
ни формулар за конкурс кандидати подносе следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције министарства надлежног за 
унутрашње послове, уверење из суда опште надлежности 
да се против кандидата не води кривични поступак, уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених, потврду о радном искуству.

ОСТАЛО: Наведена документација не може бити старија 
од шест месеци. Кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору (биографске податке, односно радну биогра-
фију, оквирни план рада, доказе о поседовању радних 
способности). Кандидати у току и по завршетку поступ-
ка могу прегледати приспелу документацију осталих 
кандидата у просторијама школе. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Попуњен и одштампан пријавни формулар 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, зајед-
но са потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 032/661-000.
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ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 1

тел. 032/322-397

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: 1) да кандидат има IV степен стручне спреме, 
струка електротехничка, смер електротехничар рачу-
нара, 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова под 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат који буде изабран 
у ужи избор, у року од осам дана упућује се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору кандида-
та донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба послати на 
адресу школе, или предати лично. Због достављања оба-
вештења, одлука и позива за разговор неопходно је да 
кандидат у пријави наведе тачне контакт податке. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон: 032/322-397.

ГИМНАЗИЈА 
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”

32300 Горњи Милановац 
Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

1) Радник на одржаању  
хигијене – чистачица

УСЛОВИ: 1) основна школа. 

2) Техничар за одржавање 
информационих система  

и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) средња стручна спрема информатичког сме-
ра, радно искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: 2) да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима: 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
одштампани пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају: радну биографију са наведеном адресом ста-
новања и контакт телефоном; доказ о одговарајућем 
образовању; оверену копију дипломе - не старију од 
шест месеци, за радно место 2 - доказ о радном искуству 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврду посло-
давца), уверење о неосуђиваности из казнене евиден-
ције МУП-а РС (оригинал, не старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старија од шест месеци; само учесник конкур-
са који је променио презиме после издавања уверење, 

односно дипломе), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старија од шест месеци), доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима достављају изабрани 
кандидати пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије 
су пријаве благовремене, потпуне и који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама Гимназије, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену разговора 
бити обавештени на број контакт телефона који су наве-
ли у својим пријавама. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „КИРИЛО САВИЋ”
Ивањица, Кирила Савића бб.

тел./факс: 032/5661-209, 5661-421
e-mail: osksavic@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и чл. 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), и то: 1. да има стечено одговарајуће 
високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, педагога или психолога: 
а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка у ком случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима, који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад, однос-
но положен стручни испит за наставника или стручног 
сарадника; 3. да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); 4. да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
5. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да лице није правнос-
нажном судском пресудом осуђивано за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела 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 за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да 
има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија); 2. уверење о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(оверен препис или оверена фотокопија); 3. потврду да 
кандидат има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања: потврда садржи податак о рад-
ном стажу и пословима које је лице обављало и издаје 
је установа у којој кандидат ради; ако кандидат није у 
радном односу, потврду издаје установа у којој је канди-
дат стекао радно искуство у области образовања и вас-
питања (оригинал, не старији од 6 месеци); 4. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); 6. доказ о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 ) тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а, не старије од 6 месеци); 7. доказ да про-

тив кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење надлежног суда, 
не старије од 6 месеци); 8. доказ о непостојању дискри-
минаторног понашања (потврда Повереника за заштиту 
равноправности да се не води поступак за заштиту од 
дискриминације за дела наведена у члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања, не старија од 6 месеци); 9. доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); 10. уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, као 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом 
раду (извештај просветног саветника), ако га поседује; 
11. лекарско уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); 12. пријава на конкурс са радном 
биографијом и оквирним планом рада за време манда-
та директора. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са 
контакт подацима и са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе, лично (сваког радног дана од 8 до 
15 часова) или поштом, у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за избор директора”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити сваког радног дана код секретара 
школе на број телефона: 032/5661-209.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25

Наставник кларинета
са 50% радног времена за рад у матичној 

школи у Чачку и 50% радног времена за рад у 
ИО Горњем Милановцу

Наставник солфеђа
са 70% радног времена за рад у матичној 

школи у Чачку

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019): да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: У складу са чланом 155 кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи - српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (уверење 
полицијске управе са изводом из казнене евиденције 
издатог од стране МУП-а РС); кратку биографију. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и 
послати на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве доставити лично или слати на адресу Музичка 
школа „Др Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара Душа-
на 25. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
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процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Након 
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, Комисија доноси решење 
о избору кандидата. Кандидат незадовољан решењем 
Комисије може да поднесе жалбу директору у року од 8 
дана од дана достављања.

Домар / мајстор на одржавању објеката
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених усло-
ва, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: 1. одговарајуће образовање: четврти степен 
стручне спреме - средња школа; 2. психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на кон-
курс на формулару који се може попунити на званичној 
интернет станици Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз пријаву поднети и кратку радну био-
графију, оверен препис (фотокопија) дипломе или уве-
рење о стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење из МУП-а да нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (наведено у општим условима кон-
курса). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
дужан је да достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве 
доставити лично или слати на адресу Музичка школа „Др 
Војислав Вучковић”, 32000 Чачак, Цара Душана 25. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор. Након обављеног разговора 
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, Комисија доноси решење о избору кандидата. Кан-
дидат незадовољан решењем Комисије може да поднесе 
жалбу директору у року од 8 дана од дана достављања.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЧАЧАК

32000 Чачак, Жупана Страцимира 9 
тел. 032/322-650

Андрагошки асистент
са 50% радног времена,  

на одређено време до 31.08.2022.
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС” број 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене у члану 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/20): 1. да има одговарајуће 
образовање и то: средње образовање у складу са Пра-
вилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилником о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и сте-
пена и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 13/2013 и 18/2013), 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. 4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: 1. пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; 2. оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, 3. доказ да није осуђиван из 

МУП-а оригинал или оверена фотокопија, 4. уверење о 
држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 5. 
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик (само кандидат који образовање 
није стекао на српском језику). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Кандидат уз обавезну документацију би требало да 
достави и кратку биографију са контакт телефоном. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности 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 способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је осам дана од дана објављивања огласа за 
андрагошког асистента у публикацији „Послови”. Пријаве 
слати на адресу школе: Основна школа за образовање 
одраслих, 32000 Чачак, Жупана Страцимира 9, са назна-
ком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене 
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се на телефон школе 032/322-650.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „9. МАЈ”
Кололеч

Наставник енглеског језика
за 82,12% радног времена  

(32,8 радних сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр 11/2019 од 
15.08.2019. године), као и да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потребно је да кандидати имају: одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење прилаже кандидат који буде примљен по конкур-
су, пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да за лице није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су обавезни да доставе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежне ПУ да нису осуђивани (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), кратку биографију, пријаву на конкурс са сајта 
Министраства просвете (део „Ново на сајту”). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Рок за доношење одлуке по рас-
писаном конкурсу је 30 дана од истека конкурса. Додатне 
информације можете добити слањем имајла на: os9maj@
gmail.com. Пријаве слати на адресу: Основна школа „9. 
мај”, Кололеч, 38260 Косовска Каменица, са назнаком: 
“За конкурс за наставника енглеског језика”, или их пре-
дати лично у просторијама управе школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА

Наставник географије
за 50% радног времена  

(20 радних сати недељно)

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 

РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон. 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр 2/2020-38, 
14/2020-162, 15/2020-257, 1/2021-193), као и да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Потребно је да канди-
дати имају: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење прилаже кандидат који буде 
примљен по конкурс, пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
делаутврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закон о основама 
система образовања и васпитања; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; да за лице није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежне ПУ да нису осуђивани (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), кратку биографију, пријаву на конкурс са 
сајта Министарства просвете (део “Ново на сајту). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Рок за доно-
шење одлуке по расписаном конкурсу је 30 дана од дана 
истека конкурса. Додатне информације можете добити 
слањем имајла на: tehsjika@yahoo.com. Пријаве можете 
слати на адресу: Техничка школа – Косовска Каменица, 
38260 Косовска Каменица, Цара Лазара бб., са назнаком 
„За конкурс за наставника географије” или их предати 
лично у просторијама управе школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ДРАГИ ПОПОВИЋ”

Гњилане, Горње Кусце

Секретар
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање, 
и то: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), из области правних наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
трембра 2005. године, из области правних наука; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику); неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи пбразовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на адресу: Технич-
ка школа „Драги Поповић“ Гњилане, Горње Кусце или 
доставити непосредно у секретаријат школе, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 064/3187-074.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Ранилуг

Наставник српског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 964 | 15.12.2021.60

образовања, сагласно важећем Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, у делу који се односи на 
предмет: Српски језик и књижевност; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена пси-
холошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породице, одузимање малолетно лица, 
зпуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом.

Референт за финансијско-
рачуноводствено послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који има четврти степен стручне спреме, економске 
струке, као и уколико испуњава услове из тачке 1 који 
се односе на држављанство, неосућиваност, знање српс-
ког језика и непостојање дискриминаторског понашања.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја у делу „Ново на 
сајту“, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wp-countent/
uploads/2015/08 ФОРМУЛАР ЗА КОНКУРИСАЊЕ. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 даа од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“ Националне службе 
за запољавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Пријаве треба послати на адресу: Економско-тр-
говинска школа, 38267 Ранилуг. Ближе информације о 
конкурсу се могу добити преко телефона 0280/761-32.

ЈАГОДИНА

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

Наставник фармацеутске групе предмета

Наставник медицинске групе предмета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице: 1. 
које има одговарајуће образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета б); 
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 под условом 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; лице из тачке б) мора да 
има завршене студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет односно групу 
предмета; 2. које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. које има држављанство 
Републике Србије; 5. које зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице: 1. 
које има високо образовање у области економских наука: 
1) на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. које има држављанство 
Републике Србије; 5. које зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице: 
1. које има завршено основно образовање и васпитање; 
2. које има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. које није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. које има држављанство 
Републике Србије; 5. које зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формилар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ОСТАЛО: Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
доставља: биографију (у којој обавезно наводи да ли је 
извршена психолошка процена способности код надлеж-
не службе за послове запошљавања и када); оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
– кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија; уверење надлежне полицијске управе 
да није правноснажно осуђиван за наведена кривична 
дела и да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење треба да буде издато након распи-
сивања конкурса); оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (не старије од шест месеци); доказ 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (овај доказ доставља кандидат који одгова-
рајуће високо образовање није стекао на српском јези-
ку); лекарско уверење надлежне здравствене установе 
(доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат 
који буде примљен у радни однос, пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се лично или 
поштом, у затвореним ковертама, на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурсну комисију“. Ближе инфор-
мације могу се добити на тел. 035/561-697.

ОШ „17. ОКТОБАР“
35000 Јагодина, Теслина 1

Наставник немачког језика
са 56% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 – даље: Закон) 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2019); да кандидат има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стучне области за одговарајући предмет односно групу 
предмета); 2) високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат, поред одговарајућег образовања, мора 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин Републи-
ке Србије, као и да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са кратком 
биографијом, кандидат је у обавези да достави: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, доказ да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
уверење да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (на проверу психофи-
зичких способности школа упућује кандидате који су 
ушли у ужи избор у надлежну службу за запошљавање). 
Оверене копије докумената не могу бити старије од 6 
(шест) месеци. Лекарско уверење којим се потврђује 
здравствена способност, кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење – доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
прибавља кандидат из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова надлежне полицијске управе. 
Радну биографију, осим за лица која први пут заснивају 
радни однос, пожељно је доставити. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који се налази у делу „ново на сајту”, а потребну доку-
ментацију заједно са попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи. Рок за подношење пријава на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или 
донети лично у секретаријат школе, радним данима од 
9 до 12 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, путем телефона: 035/245-
138. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановић 57
тел. 035/563-445

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу 
са: 1. чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука ако има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 6115.12.2021. |  Број 964 |   

наставника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 
14/2020, 1/2021 и 2/2021); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
имају држављанство Републике Србије; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан 
и попуњен пријавни формулар достављају школи зајед-
но са потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању ако дипло-
ма није издата (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
копију дипломе другог степена и оверену копију дипло-
ме основних академских, односно основних струковних 
студија), уверење надлежне полицијске управе да није 
правоснажно осуђиван за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење треба да буде изда-
то након расписивања конкурса), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци), доказ да зна српски језик (овај доказ доставља 
само кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику). Лекарско уверење (доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима) доставља кандидат који буде 
примљен у радни однос, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве и документацију достављати у затвореној ковер-
ти, лично или поштом на адресу школе, са назнаком „За 
конкурсну комисију” и навести назив радног места за 
које конкуришете (наставник електро групе предмета). 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник разредне наставе

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2002, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 
27/2018. др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 1) да је 
стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајуће предмете, 
односно групу предмета; да има степен и врсту образо-
вања у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни преглед”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја), кратку 
биографију, диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверење о стеченом одговарајућем образовању 
(ако диплома није уручена и не старије од 6 месеци), 
кандидати који су завршили мастер студије у обавези су 
да доставе диплому мастер студија и диплому основних 
студија, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених, уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци издато од надлежне 
полицијске управе са изводом из казнене евиденције), 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Сва документа се при-
лажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. 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 поступа-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом, у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију“, на горенаведену адре-
су. Лице за контакт: Весна Толић, секретар, 035/563-054.

ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб.

тел. 035/8223-214

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године, односно до 31.08.2022. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени глансик РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
Закон. 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање: IV степен стручне спреме и уводну обуку 
према Правилнику о педагошком асистенту и андрагош-
ком асистент (“Службени гласник РС”, бр. 87/19); да има 
психичку физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривиичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 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 дискриминторно понашање (члан 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања); да је држављанин Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно васпитни рад – 
српски; да поседује знање ромског језика и да поседује 
сертификат о завршеном уводном модулу обуке за педа-
гошког асистента издат од стране Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (завршни уводни модул 
обуке за педагошког асистента).

ОСТАЛО: За наведено радно место кандидат уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја треба да достави: уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању (за рад-
но место педагошког асистента и сертификат о заврше-
ном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента); 
оригинал или оверену фотокопију и оверену фотокопију 
уверења о познавању ромског језика; доказ надлеж-
не полицијске управе да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривиично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривична дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита за кривиично дело из групе кри-

виичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
крвиичну санкцију и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад у школи, осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи; 
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос). Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима дос-
тавља изабрани кандидт пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидта за пријем у радни одос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава: 
кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидтима са листе. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс” или 
предати лично. У пријави обавезно назначити на које 
радно место се конкурише. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, путем теле-
фона 035/8223-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс објавити у оглсним 
новинама “Послови”

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 одлука УС 
113/17, и 95/2018 аутентично тумачење као и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, -др. Закон 10/19 и 6/20. Кандидат тре-
ба да поседује одговарајуће образовање - први степен 
стручне спреме, односно завршена основна школа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, з кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено диски-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом) оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању доказ надлежне полицијске 
управе да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе против правног саобраћаја и 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 дискимина-
торно понашање, доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно васпитни рад у школи (осим кан-
дидта који су одговарајуће образовање стекли на језику 
на коме се остварује образовно васпитни рад у школи, 
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају 
радни однос) пожељно доставити. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о испуњености услова дос-
тављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидта 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су иза-



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 964 | 15.12.2021.62

брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидта који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана прије-
ма резултата психолопке процене способности за рад са 
ученицима и обавља разговор са кандидтима са листе. 
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидтима. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведеу 
адресу са назнаком “За конкурс - чистачица” или лично 
у секретаријату школе радним данима од 8.00 до 14.00 
часова. ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 035/8223-214. 
Непотпуне и неблговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурс објавити у огласним новинама 
„Послови“.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин
Бранка Крсмановића 57

тел. 035/563-445

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање, односно да има нај-
мање завршено основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад, да има 
држављанство Републике Србије; да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС и 
одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
Школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: биографију, 
оверену копију сведочанства или уверења о стеченом 
основном образовању, уверење надлежне полицијске 
управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење треба 
да буде издато након расписивања конкурса), оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених (не ста-
рији од шест месеци), доказ да зна српски језик (овај 
доказ доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Лекарско уверење 
(доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад) доставља кандидат који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. Пријаве и 
документацију достављати у затвореној коверти, лично 
или поштом на адресу школе са назнаком „За конкурсну 
комисију” и навести назив радног места за које конкури-
шете (радно место чистачица). Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА-ХОФЕХЕРКЕ“

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон), као 
и чланом 37 Статута Дечјег вртића „Снежана-Hófehérkе” 
из Сенте (у даљем тексту: Статут), и то: 1. да има одгова-
рајуће образовање за васпитача или стручног сарадника: 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 

трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра 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 којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 7. да има обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 2 годи-
не од ступања на дужност); 8. да има најмање 8 година 
радног искуства у установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно од тачке 1 и 8 горе наведених услова, дужност 
директора може да обавља и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем за васпитача на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке суковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, уколико испуњава 
све остале горе наведене услове и има најмање 10 годи-
на радног искуства у установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави, у три примерка (један оригинал или оверена фото-
копија и два обичне фотокопије), следећу документацију: 
1. радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; 2. доказ да поседује одговарајуће образовање; 
3. доказ о положеном испиту за лиценцу; 4. доказ о обуци 
и положеном испиту за директора установе, напомена: 
изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од 2 (две) године од 
дана ступања на дужност; 5. доказ о потребном радном 
искуству – потврду о годинама рада у установи образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; 6. доказ да није осуђиван, у складу са одредбом 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона – уверење о некажња-
вању из МУП-а Републике Србије, не старије од 6 (шест) 
месеци; 7. уверење надлежног суда опште надлежности, 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
нити је покренута истрага, не старије од 6 (шест) месе-
ци; 8. доказ да није осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности – уверење о некажњавању од 
надлежног привредног суда, не старије од 6 месеци; 9. 
уверење о држављанству Републике Србије; 10. извод 
из матичне књиге рођених; 11. доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење, не старије од 6 (шест) 
месеци (кандидат који буде изабран може исто прибавити 
непосредно пре закључења уговора о раду); 12. уколико 
кандидат – васпитач није стекао одговарајуће образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, доказ о положеном испиту из језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе, а уко-
лико кандидат – стручни сарадник није стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, доказ о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; 13. уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављао дужност директора установе, дужно 
је да достави извештај о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата – извештај просветног савет-
ника и резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену 
фотокопију); 14. оквирни план рада за време мандата. 
Кандидат подноси својеручно потписану пријаву на кон-
курс, коју саставља у слободној форми. Пријава на кон-
курс обавезно треба да садржи следеће податке о кан-
дидату: име и презиме, адресу пребивалишта, односно 
боравишта, контакт телефон, адресу електронске поште 
ако је кандидат поседује. Уз пријаву на конкурс доставља 
се попис документације која се уз пријаву доставља, као 
и докази о испуњености прописаних услова. Документа-
ција која се уз пријаву доставља као доказ о испуњености 
прописаних услова, саставни је део пријаве за конкурс. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс за 
избор директора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се у затвореној коверти поштом на горенаве-
дену адресу установе, са назнаком „Конкурс за избор 
директора установе”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Благовременом прија-
вом на конкурс сматра се пријава која се достављена 
установи пре истека рока у тврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 

пошиљке. Ако последњи дан рока пада на нерадни дан 
или дан државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени у року од 8 дана од дана пријема 
решења о именовању директора установе, које доноси 
министар просвете, науке и технолошког развоја. Ближа 
обавештења могу се добити у Правној служби установе, 
на број телефона: 024/815-112.

ОШ „СВЕТИ САВА“
23300 Кикинда, Немањина 27б

тел. 0230/500-774

Наставник предметне наставе  
– музичка култура

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана,  

са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлу-
ка УС, 113 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидати 
треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020): 1) да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Докази о испуњавању услова: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија кандидата, ориги-
нал / оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија 
уверења о држављанству, оригинал / оверена копија (не 
старија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико је неопходан (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Након 
утврђене испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, кандидати који су изабрани упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. По достављеном извештају са кандида-
тима ће се обавити разговор. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу Татјана Кнежевић, секретар: 
0230/500-774. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс“.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
КИКИНДА

23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7
тел./факс: 0230/422-023

e-mail: etski@mts.rs
www.ekonomskaki.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за: наставника у под-
ручју рада Економија, право и администрација и у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам; педагога 
и психолога: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
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тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става I тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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, које није правоснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности, про-
тив кога није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела; дозвола за рад наставника/
стручног сарадника; обука и положен испит за директора; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
преглед кретања у служби, биографске податке и подат-
ке о стручним и организационим способностима; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, као и друга 
уверења којима се доказује испуњеност услова за настав-
ника, односно психолога или педагога; оверену фотокопију 
дозволе за рад наставника / стручног сарадника; оверену 
фотокопију уверења о положеној обуци и испиту за дирек-
тора; потврду да има најмање осам година рада у установи 
образовања; уверење/потврду из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да нису осуђивани правнос-
нажном 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 дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне 
карте/биометријски очитана лична карта; извод из матичне 
књиге рођених за кандидате који су променили презиме, 
односно име после издавања дипломе. Напомена: канди-
дат за директора, уколико поседује, дужан је да достави уз 
пријаву на конкурс и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у његовом раду (извештај просветног саветника). 
Кандидат који је претходно обављао дужност директора 
школе, дужан је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Изабрано лице за директора доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) прибавља пре закључења уго-
вора. Диплома, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању уколико је на српском језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, у супротном је потребно доставити оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Кан-
дидат који буде изабран, a нема положен испит за дирек-
тора, имаће обавезу да положи испит у законском року, у 
року до две године од дана ступања на дужност. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или послати поштом, са назнаком „Конкурс за директора“, 
на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ШАРСКО ЛАНЕ“

38236 Штрпце, Цара Лазара бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа система образо-
вања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 

на студијама другог степена – мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 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 – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за васпита-
ча или стручног сарадника; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат 
коју ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће 
бити дужан да испит директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србје; знање српског језика и језика на којем се изводи 
васпитно-образовни рад; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најамање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против 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; најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговоарајућег образовања. За директора може 
да буде изабран и васпитач који, уз испуњеност осталих 
горенаведениих услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање за васпитача, 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више обра-
зовање и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања, после стеченог образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству); извод из матичне књи-
ге рођених (копија, не старији од шест месеци); оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
васпитно-образовни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис / фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; доказ о неосуђиваности из МУП-а, не старији 
од шест месеци и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; доказ да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, подигнута оптужница, донета наредба о 
спровођењу истраге или донето решење о одређивању 
притвора из суда не старији од шест месеци; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис / фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); попуњен формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; преглед кретања 
у служби са биографским подацима и оквирни план рада 
за време мандата директора; доказ о својим стручним и 
организационим способностима. Пријаве са приложеном 
документацијом слати на адресу: Предшколска установа 
„Шарско лане“, 38236 Штрпце, Цара Лазара бб, са назна-
ком: „Конкурс за избор директора – не отварати“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Предшколске установе и преко телефона: 0290/71-193.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Зубин Поток

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник српског језика

Стручни сарадник – библиотекар

Наставник ликовне културе
са 62,50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 

и то: 1. има одговарајуће образовање; 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред општих услова кан-
дидат треба да испуњава услове из чл. 140, 143, и члана 
144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услове у погледу стру-
чне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије – Просветни 
гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: диплому – уверење о стеченој стручној спреми; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (прибавља се пре закључења 
уговора о раду); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи подноси канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаву на конкурс уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар преузет са званичне стра-
нице сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, са потребном документацијом, доставити непо-
средно или поштом на адресу: Основна школа „Jован 
Цвијић“, 32228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб, са 
назнаком „За конкурс“. Докази се достављају у оригиналу 
или овереној фотокопији. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 028/460-001, 460-118.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. Кандидати треба да испуњавају улове про-
писане чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања 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 академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); 3. да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и 
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: попуњен пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (који у 
штампаној форми доставља уз пријаву); биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старијег од шест 
месеци); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење о неосуђиваности), не старије 
од 6 месеци, оригинал; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (кандидат који буде изабран ће накнадно 
пре закључења уговора доставити лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова доставити на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић“, 38213 Прилужје, са наз-
наком „За конкурс“, поштом или донети лично у секре-
таријат школе. 

ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“
Брњак

38228 Зубин Поток 
тел. 064/0199-373

Радно место одржавања хигијене
за рад у издвојеном одељењу школе  

у Лучкој Реци

УСЛОВИ: 1) да кандидат има основно образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које изречена безусловна каз-
на затвора, од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног собраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1), 3) и 4) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду 
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију, заједно са 
оштапаном пријавним формуларом достављају школи нај 
касније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упуђују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спро-
води конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на адресу: ОШ 
„Петар Кочић” Брњак, 38228 Зубин Поток.

ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ 
И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ 
СМЕРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица
Лоле Рибара 29
тел. 028/425-334

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. поседовање одговарајућег 
високог образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за наставника 
(подручје рада - гимназија), педагога или психолога; 2. 
поседовање дозволе за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника (лиценце); 
3. поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 4. да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен стручни испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); 5. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 6. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 

мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7. најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од шест месеци), извод из мати-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; потврду да канидат има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
- потврда садржи податак о радном стажу и послови-
ма које је лице обављало и издаје је установа у којој је 
кандидат запослен. Ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно 
исксуство у области образовања и васпитања (оригинал, 
не старији од шест месеци); доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (уверење из 
Казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци); 
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима (не ста-
рији од шест месеци); доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику). 
Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно - педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, као и доказ о резулта-
ту стручно - педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника), ако га поседује; пријава на кон-
курс са радном биографијом и оквирним планом рада за 
време мандата директора. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Својеручно потписане пријаве, са 
контакт подацима и потребном документацијом, доста-
вити лично или на адресу: Гимназија друштвено-језич-
ког и природно-математичког смера Косовска Митровица, 
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, са назна-
ком “Конкурс за избор директора школе”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
028/425-334.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107 

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2019) за тражено радно место, односно одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање на: 1) студија-
ма 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; 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, однос-
но групу предмета. Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања мора да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да је државља-
нин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-

цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у 
обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, приложити и: кратку радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење од држављанству РС (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уве-
рење из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора (на проверу пси-
хофизичких способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну службу за запошља-
вање). Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком „Конкурс физичко вас-
питање“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се раз-
матрати. Ближе информције могу се добити од секрета-
ра школе: 034/519-107, сваког радног дана од 8 до 12 
часова.

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2019) за тражено радно место, односно да канди-
дат има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020); лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање на: 1) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајући предмет, 
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; 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка 2 овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидат поред одговарајућег образовања мора да има: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави потврду 
одговарајуће образовне установе да је положио испит из 
српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, приложити и; кратку радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење од држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уве-
рење из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора (на проверу пси-
хофизичких способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање). Потребну документацију, заједно са 
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одштампаним пријавним формуларом, доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс 
информатика и рачунарство”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене, неће се разматрати. Ближе информције могу се 
добити од секретара школе: 034/519-107, сваког радног 
дана од 8 до 12 часова.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2019) за тражено радно место, односно да канди-
дат има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020), лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање на: 1) студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или 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; лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка 2 овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидат поред одговарајућег образовања мора да има: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави потврду 
одговарајуће образовне установе да је положио испит из 
српског језика. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, приложити и: кратку радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење од држављанству РС (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци); доказ о неосуђиваности – уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора (на проверу психофизичких способности школа 
упућује кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну 
Националну службу за запошљавање). Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком „Конкурс библиотекар”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене, 
неће се разматрати. Ближе информције могу се добити 
од секретара школе: 034/519-107, сваког радног дана од 
8 до 12 часова.

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Уред-
бом о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и 
исплату плата запослених у јавним службама („Сл. глас-
ник РС“, број 44 од 21.04.2008. године), средња стручна 
спрема, 2. степен средње стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар преузет са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, приложити и: кратку радну биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); доказ о неосуђиваности – уве-

рење из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора (на проверу пси-
хофизичких способности школа упућује кандидате који 
су ушли у ужи избор у надлежну Националну службу 
за запошљавање). Потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс 
сервирка”. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се раз-
матрати. Ближе информције могу се добити од секрета-
ра школе: 034/519-107, сваког радног дана од 8 до 12 
часова.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб.

тел. 034/582-106, 069/1220-427

Шеф рачуноводства
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 и 6/20). Послове шефа рачуноводства може 
обављати лице које има образовање из области економ-
ских наука – VII степен економске струке по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) економске струке, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, знање 
српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, сви кандидати достављају поред 
одштампаног формулара и следећу документацију: рад-
ну и личну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; доказ о одговарајућем образовању (оверен пре-
пис или оверена фотокопија дипломе траженог степе-
на и врсте образовања, односно уверења, ако диплома 
није издата, овера не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); уверење или потврда о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
су образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (не старија 
од 6 месеци). Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са назнаком “За 
конкурс за радно место шеф рачуноводства” доставити 
на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа бб, 34231 
Драгобраћа или лично секретаријату школе на наведену 
адресу, радним данима од 9 до 13 часова. Телефон за 
контакт: 034/582-106 или 069/1220-427.

Радник за одржавање хигијене – 
чистачица

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 и 6/20). Послове радника за одржавање хигије-
не-чистачице може обављати лице које има: најмање I 
степен стручне спреме; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, сви кандидати достављају поред 
одштампаног формулара и следећу документацију: рад-
ну и личну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; доказ о одговарајућем образовању (оверен пре-
пис или оверена фотокопија дипломе траженог степе-
на и врсте образовања, односно уверења ако диплома 
није издата, овера не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); уверење или потврду о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
су образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (не старија 
од 6 месеци). Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са назнаком “За 
конкурс за радно место чистачице” доставити на адресу: 
ОШ „Милоје Симовић”, Драгобраћа бб, 34231 Драгобраћа 
или лично у секретаријату школе, на наведену адресу, 
радним данима од 9 до 13 часова. Телефон за контакт: 
034/582-106 или 069/1220-427.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”

34300 Аранђеловац, Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених у члану 24 Закона о раду канди-
дати треба да испуњавају и посебне условепредвиђене 
одредбама члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), Правилником о врсти и сте-
пену образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2017, 13/2018, 11/2019, 2/202, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021). Кандидати су обавезни да 
поред пријаве за пријем у радни однос на неодређе-
но време, фотокопије очитане личне карте, ЦВ, школи 
доставе и следећа документа: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, уверење да није 
покренута истрага надлежног основног суда, уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици оду зимање малолетног лица, 
запуштање и злос тављање малолелетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
ско понашање - документ се прибавља из казнене еви-
денције у надлежној ПУ МУП-а, диплома или уверење 
о стеченом високом образовању на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
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који су уређивали високо образо вање до 10. септембра 
2005. године (7/1 степен стручне спреме одговарајуће 
врсте занимања) или о стеченом академском називу мас-
тер на студијама другог степена за наставнике из чла 
на 140 став 1 и 2 Закона, уверење да канди дат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима односно уверење о здравственом 
стању кандидата од надлежне службе медицине рада 
које се подноси непосредно пре закључења уговора о 
раду, уверење или потврда да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци 
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Сматра 
се да кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит 
односно испит за лиценцу има образовање из чл. 142 
ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 4 Закона). Кандидати потреб-
ну документацију достављају школи заједно са попуње-
ним пријавним формуларем који се налази на званичној 
интернет страници министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Психолошку процену способности кан-
дидата за наставника за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за посло ве запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Наведени документи под-
носе се у оригиналу или оверене фотокопије не старије 
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве за 
пријем у радни однос неће бити узети у разматрање. 
Пријаве за пријем у радни однос са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање на адресу: 
ОШ „Светолик Ранковић“, 34300 Аранђеловац Милована 
Ристића 1. Телефон за информације: 034/711-235.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац 

Косовска 8
тел. 034/335-175, 335-176

Наставник стручних предмета машинске 
струке

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање: у складу са чланом 7 Пра-
вилника о степену и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 
9/2019, 2/2020 и 1/2021); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
овај доказ прибавља се пре закључења уговора о раду; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наставник географије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање: у складу са Правилника 
о степену и врсти стручне спреме наставника опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021); да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - овај доказ прибавља се пре закључења 
уговора о раду; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник стручних предмета – 
архитекта у подручју рада Култура, 

уметност и јавно информисање
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање: у складу са чланом 13, 
Правилника о степену и врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним и уметничким школама (“Сл. гл. РС Просветни глас-
ник” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима- (овај доказ прибавља се пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник стручних предмета 
електроструке

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање: у складу са Правилником 
о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника (“Сл. гл. РС Просветни 
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима- (овај доказ прибавља се пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник стручних предмета 
електроструке

за 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: одговарајуће образовање: у складу са Правилником 
о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
- у подручју рада Електротехника (“Сл. гл. РС Просвет-
ни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима- (овај доказ прибавља се пре закључења 
уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник практичне наставе – 
инструктор вожње

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
одговарајуће образовање; у складу са чланом 3 Правил-
ника о степену и врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Саобраћај-област друмски саобраћај 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 2/2017, 
8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019, 2/2020, 17/2020 
и 1/2021); да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - овај доказ 

прибавља се пре закључења уговора о раду; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци) ориги-
нал или оверену фотокопију; извод из матичне књиге 
рођених оригинал или оверену фотокопију; оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
му је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као ни за кривична дела: насиље 
у породици, одузимање 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 доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
радну биографију (ЦВ). Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурс”, на адресу: Средња стручна школа, 34000 Кра-
гујевац, Косовска 8. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

36344 Баљевац, Бошка Бухе 8

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник информатике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да имају одговарајуће образовање, за радно 
место наставника информатике - одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Образо-
вање наставника, васпитача и стручних сарадника из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина у 
складу са чланом 142 ст. 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос као услов 
за полагање испита за лиценцу. Уз одштампан приме-
рак пријемног формулара који је прописан на званичној 
инетрнет страници Министарства просвете кандидати су 
дужни да доставе следећу документацију и то: доказ о 
стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија), доказ о познавању јези-
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ка на коме се обавља обарзовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику), 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања које издаје 
надлежна полицијска управа не старије од шест месеци, 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Рок за пријем пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Основ-
на школа ”Јосиф Панчић”, 36344 Баљевац, Бошка Бухе 8.

ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Наставник предметне наставе електро 
групе предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020), а то су: А) да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 
1/2021 и 2/2021), односно да има одговарајуће високо 
образовање и то: 1) студије другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке 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 инердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. За радно место 
наставника предметне наставе електро групе предмета, 
тражи се: дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; дипломирани електротехнич-
ки инжењер, смер електронски; мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, претходно завршене академске 
студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 
студијским програмима осим из области енергетике или 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства. Б) 
-има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима В) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; Г) има држављанство Републике Србије; 
Д) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Р.Србије, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи лич-
но, или поштом на адресу: Електро-саобраћајна техничка 
школа „Никола Тесла”, 36000 Краљево, Доситејева 44б. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу докумен-
тацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилницима и овим конкурсом: за тачку А) 
диплома о стеченом одговарајућем образовању - ориги-
нал или оверена фотокопија (достављају сви кандидати, 
а кандидати који су завршили мастер студије у обавези су 
да доставе и оверену копију дипломе са студија првог сте-
пена); за тачку В) извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе (не старији од 6 месеци) -оригинал или 
оверена фотокопија (достављају сви кандидати); за тач-
ку Г) уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверена фотокопија (достављају сви кан-
дидати); за тачку Д) доказ да кандидат зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик) у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат 

положио испит из познавања српског језика - оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ за услов под тачком Б) 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Потребно је да кандидат уз 
пријаву приложи и кратак ЦВ у којем ће бити наведен 
контакт телефон кандидата и адреса електронске поште. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју је именовао директор у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања 
и Статутом Електро-саобраћајне техничке школе „Никола 
Тесла” у Краљеву. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати из претходног става, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе преко 
телефона: 036/312-601.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“

37201 Паруновац
Димитрија Туцовића 3

тел. 037/886-155

Чистачица
за 54% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1) да има основно образовање у складу са Уред-
бом о каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, 
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Владислав 
Савић Јан“ Паруновац; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. Испуњеност наведених услова кандидат доказује 
достављањем одговарајуће документације. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је у обавези да приложи: 1. оргинал 
или оверену фотокопију уверења/сведочанства о сте-
ченом основном образовању и васпитању; 2. оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 4. оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(на новом образцу); 5. оригинал или оверену фотокопију 
лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месе-
ци). Овај доказ доставља изабрани кандидата пре закљу-
чења уговора о раду; 6. пријаву на конкурс, попуњен 
пријавни формулар на обрасцу Министарства просвете, 
науке и тех. развоја РС са радном биографијом, која оба-
везно треба да садржи контакт телефон и адресу елек-
тронске поште. Доказ о знању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Конкурсна комисија у року од 8 дана од истека 
рока за подношење пријава врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку проверу способ-
ности коју врши надлежна служба за запошљавање, о 
чијем термину ће кандидати бити обавештени путем елек-
тронске поште коју доставе у пријави на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор чистачице са 
потребном документацијом доставља на адресу школе, 
са назнаком „Пријава на конкурс за чистачицу“, лично 
или препорученом поштом. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће узети у разматрање, као ни пријаве 
које садрже фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена документација 
се не враћа. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити од директора школе путем електронске поште: 
osjan@ptt.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521, 3445-210
e-mail osjjzmajks@gmail.com

Чистачица
за рад у матичној школи у Мудраковцу

УСЛОВИ: основно образовање, према Правилнику о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ „Јован Јовано-
вић Змај” Крушевац, бр. 857-2/2021 од 28.06.2021. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом 
одговарајуће установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Документација коју кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http:/www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију сведочанства или 
уверења о завршеном основном образовању; уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење Министарства унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе, да кандидат није осуђиван, оригинал 
или оверену фотокопију; потврду одговарајуће устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика (дос-
тављају само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити адресу 
и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве достављати на горе 
наведену адресу, лично или поштом. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 037/3421-521.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево

тел. 037/475-307

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020). 
Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет однос-
но групу предмета); на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да кандидат има психичку и физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
139 ст. 1 т. 3. Закона о основама система образовања и 
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васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020); да има држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад; да има положен испит за дирек-
тора. Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност (пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора неће се сма-
трати непотпуном).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: попуњен формулар 
за пријаву на конкурс, краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном, фотокопију личне карте или очита-
ну личну карту, оверен препис или фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис 
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
односно лиценци за наставника, педагога или психолога, 
потврду о радном искуству – доказ да кандидат има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу, уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренута истрага нити је подигнута оптужни-
ца (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
(извод из казнене евиденције не старији од 6 месеци), 
биографске податке са кратким прегледом радног иску-
ства и предлогом програма рада директора школе, оста-
ла документа за која кандидат сматра да су од утицаја на 
доношење одлуке о избору, доказ о психичкој и физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (оригинал лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци), потврду о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику), доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико је вршен над-
зор. Уколико се на конкурс пријави лице које је предход-
но обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања установе. Документа се 
достављају у оругиналу или овереној копији која се по 
окончању конкурса не враћају кандидатима. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
са доказима доставити у року од 15 дана од објављи-
вања конкурса на адресу школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора школе”, препоручено поштом 
или лично у школи од 8.00 до 13.00 часова. Све додатне 
информације могу се добити на телефон: 037/475-307.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
3724 0 Трстеник, Вука Караџића 11

тел. 037/711-842

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњаваjу услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19 и 6/20) и то да: а) имају одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; б) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмањем 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 слкаду са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) имају држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова уз одштам-
пан и попуњен пријавни формулар кадидати треба да 
доставе оригинал или оверене преписе и то: диплома 
или уверења (уколико није издата диплома) о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који има диплому 
другог степенадоставља и диплому основнох акаденских, 
односно основних струковних студија); уверење - потвр-
ду о неосуђиваности надлежне полицијске управе (изда-
то након објављивања конкурса); уверење о држављан-
ству (са холограмом); извод изматичне књиге рођених 
(са холограмом) и извод из књиге венчаних (за канди-
дате који су мењали презиме-није исто као на дипломи); 
потврда високошколске установе којом се потврђује да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 

шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверен документ да је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испиз за лиценцу. 
Доказ о испуњености услова ове одлуке-лекарско уве-
рење прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, 
а под тачком д) доказ се доставља уз пријаву у случају 
да је одговарајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање у Крушевцу. Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију лично или на горе наведену адресу, лич-
но или поштом, у року од 8 дана од дана објављивања. 

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ” 
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
за 40% радног времена

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана,  
за 35% радног времена

Педагошки асистент
на одређено време до  

31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закон 
и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
13/18, 11/19 и 2/20), и то: кандидат мора да има одго-
варајуће 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (наставник је обавезан да наведено обра-
зовање стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преу-
зима на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидат је обавезан 
да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања (оверена фотокопија п репис); доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-

темом преноса бодова (уверење или други одговарајући 
документ који издаје високошколска установа, односно 
документ о положеном испиту из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу – оверена фотокопија 
/ препис); доказ о неосуђиваности из надлежне поли-
цијске управе МУП-а; уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци, оверена фотокопија); уколико кан-
дидат није стекао средње, више или високо образовање 
на српском језику, доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Кандидат за педагошког асистента треба да испуњава 
све услове као и кандидат за наставника, осим образо-
вања: средње образовање у трајању од 4 године. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са, лично или на адресу: Основна школа „Стојан Љубић“, 
16206 Косанчић. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ “ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА”
Медвеђа

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) студије другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет; 
студије другог степена из области педагошких наука; 
основне студије у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да кандидат испуњава остале 
услове за наставника, педагога или психолога; 3) да 
има 8 годна радног стажа у области образовања; 4) да 
има дозволу за рад; 5) да има одговарајућу здравстве-
ну способност; 6) да положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност по програму 
обуке, како министар Министарства прописује; 7) да није 
осуђиван за кривично дело правоснажном пресудом за 
повреду забране из члана 110-113 овог Закона, за кри-
вично дело у вршењу дужности или привредни преступ 
у вршењу дужности; 8) да је држављанин Републике 
Србије. Уз пријаву кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству, оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оврен препис / фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потврду о рад-
ном искуству; преглед кретања у служби са биографским 
подацима; доказе о својим стручним и организационим 
способностима; уверење од општинског и окружног суда 
о неосуђиваности. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања. За ближе информације, 
можете се обратити секретаријату школе на телефон: 
016/891-012, 061/1384-706.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ”

16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

Педагошки асистент
на одређено време  

за школску 2021/2022. годину,  
тј. до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат за радно место педагошког асистента 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 27/2018 – 
др. закон и 6/20) и чл. 1–4 Правилника о програму обуке 
за педагошког асистента (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2010), и то: да има стечено средње обра-
зовање – III или IV степен стручне спреме; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање – члан 139 ст. 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 27/2018 
– др. закон и 6/2020); да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; да познаје ромски језик за рад 
са децом, ученицима и породицама из ромске заједни-
це, у складу са Законом; да има завршен програм обуке 
за уводни модул према Правилнику о програму обуке за 
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педагошког асистента. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају: уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених са холограмом; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); доказ 
о знању ромског језика – потписана изјава да познаје 
ромски језик; сертификат о завршеном програму обуке 
за уводни модул, у складу са Правилником о програму 
обуке за педагошког асистента, оригинал или оверену 
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 
уверење из надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно).

Секретар школе
на одређено радно време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, коме 
мирују права и обавезе због избора, одосно 
именовања на функцију у државном органу 

или другу јавну функцију, а најдуже до 
повратка запосленог са функције на коју је 

изабран

УСЛОВИ: Кандидат за радно место секретара шко-
ле треба да испуњава услове прописане чл. 132, 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 27/2018 – др. закон и 6/20), и то: да 
има одговарајуће образовање за рад на радном месту 
секретара установе, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар кандидати достављају: уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверена 
копија (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена 
копија извода из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању доказ из казнене евиден-
ције МУП-а не старије од 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете 
(формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања: http://www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Напомена: доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима кандидат је дужан да доста-
ви пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене 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 
са потребном документацијом достављају се на адресу 
школе у затвореној коверти, лично или поштом, са наз-
наком: „Конкурс за радно место педагошког асистента” и 
„Конкурс за радно место секретара установе ради заме-
не одсутног запосленог преко 60 дана”, на адресу шко-
ле. Пожељно је да кандидати у пријави назначе контакт 
телефон. Све потребне информације могу се добити на 
телефон: 016/846-256.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020): да имају одговарајуће образовање - 
завршена основна школа; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар се достављају докази 
о испуњености услова: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеном основном образовању); оригинал или оверена 
копија уверење о неосуђиваности (уверење из казнене 
евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверен извод из матичне књи-
ге рођених (на новом обрасцу са холограмом); доказ о 
знању српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси кандидат који 
буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају - преузимају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају Школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу Школе или лично, са назнаком “За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви докази у оригиналу или ове-
реној фотокопији неће бити разматране од стране кон-
курсне комисије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се 
у складу са чланом 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати који буду ушли у ужи 
избор, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака, о чему ће бити обавештени на бројеве 
контакт телефона које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама 
Гимназије у Лесковцу, с тим што ће о датуму и времену 
обављања разговора бити обавештени на бројеве кон-
такт телефона које су навели у својим пријавама. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем теле-
фона: 016/212-218.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе – 
наставник технике и технологије

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
наставника технике и технологије, без обзира на рад-
но искуство, док кандидат за послове чистачице мора 
да има завршену основну школу - први степен стручне 
спреме, без ообзира на радно искуство; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова - оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању, ако није издата 

диплома, односно сведочанство о завршеној основној 
школи; оригинал уверења о неосуђиваности (МУП); ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених; да је диплома 
или уверење издато на српском језику, односно потвр-
да установе која је издала диплому да је кандидат пра-
тио наставу на српском језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи у року од осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована одлуком директора. Решење 
о избору кандидата по објављеном конкурсу у листу 
“Послови” донеће се у складу са чланом 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Сва додатна 
обавештења могу се добити путем телефона: 016/284-
611 од 8 до 14 сати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

16000 Лесковац, Млинска 2
тел. 016/24 8-402

Наставник клавира
УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама (“Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 02/17, 
9/19, 14/20 и 2/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 8/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20 и 18/20), односно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање за радно место наставник клавира: 1. 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 2. дипломи-
рани музичар - пијаниста; 3. академски музичар пијани-
ста; 4. мастер музички уметник, професионални статус 
- клавириста, 5. дипломирани клавириста. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није правноснажном пресудом осуђи-
вано за 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 кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају у оригиналу или ове-
реном препису/фотокопији следећу документацију: био-
графију (ЦВ), извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ о неос-
уђиваности не старији од 6 месеци (уверење из МУП-а); 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању. Конкурсна комисија коју именује директор утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и 
кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
коју испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
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неће бити узете у разматрање. Све информације можете 
добити на телефон Музичке школе 016/24 8-402.
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траже-
ном документацијом слати на адресу: Музичка школа 
“Станислав Бинички”, 16000 Лесковац, Млинска 2 или 
доставити лично у секретаријат Музичке школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА СТАМЕНКОВИЋ” 

16000 Лесковац 
Норвежанска 36

тел. 016/3100-100

Наставник предметне наставе – 
математика

за рад у седишту школе у Лесковцу, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратака са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
студије и то: 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, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септебмра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, и испуњава услове из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, за предмет: математика; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се следећи 
докази о испуњености услова конкурса: 1. оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломи-
рању ако није издата диплома; 2. оригинал уверења о 
неосуђиваности из МУП-а надлежне Полицијске управео 
(не старије од 6 месеци); 3. уверење о држављанству 
оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); 
4. извод из матичне књиге рођених (оригинал са холо-
грамом или оверена копија); 5. доказ да знају српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), 6. радна биографија ЦВ (необавезно). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије, а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи лично или 
путем поште на адресу школе, са назнаком “За кон-
курс - математика”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована Одлуком директора школе од 06.12.2021. 
године. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју вршу 
Национална служба за запошљавнаје применомм стан-
дардизованих поступака. О датуму и времену психолош-
ке процене, кандидати ће бити обавештени на броје-
ве телефона које наводе у својим пријавама. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. Решење о избору кандидата по објављеном 
конкурсу у публикацији “Послови”, донеће се у складу 
са Законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
конкурсне документације. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе од 10 до 13 
часова на телефон: 016/3100-100.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Коста Стаменковић 15
тел. 016/600-449

Наставник физике
са 10% радног времена, 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 основама 
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 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и непостојање дискриминатоског понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњени одштампани пријавни формулар, 
који кандидат преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању (диплому о основним студијама и мастер 
студијама); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци од објављи-
вања огласа у у публикацији “Послови”); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “Послови”); писмени 
доказ (уверење да је положио испит из српског језика, 
одговарајуће високошколске установе, којим потврђује 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образо-
вање стекао на страном језику). Кандидати који испуња-
вају услове конкурса а који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
предати непосредно школи или преко поште на адресу 
школе. Све информације у вези са огласом можете доби-
ти на телефон: 016/600-449.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „14. ОКТОБАР“
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

e-mail: os.14.oktobar@gmail.com

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање: КВ машинб-
равар – III степен стручне спреме; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малаолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

15322 Велика Река, Краља Петра Првог 665
тел. 015/7464-114

e-mail: osnikolateslavreka@gmail.com

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и услове из чл. 139, 140, 142 и 143 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/17, 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 („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кан-
дидат треба: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад – српски језик. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампан, заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова, достављају школи. 
Уз пријавни формулар и кратку биографију кандидати 
подносе и одговарајућу документцију: доказ да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде, 
уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
кандидат који нема ово образовање дужан је да у року 
од једне године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос стекне ово образовање као услов за пола-
гање испита за лиценцу); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању: професор матема-
тике, дипломирани математичар, дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и математику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије професор информатике и математике, дипло-
мирани математичар – астроном, дипломирани матема-
тичар – примењена математика, дипломирани матема-
тичар – математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар - мас-
тер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор физике 
и математике мастер професор информатике и матема-
тике дипломирани професор математике – мастер дипло-
мирани математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар – професор 
математике дипломирани математичар – теоријска мате-
матика дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије – мате-
матике, професор географије – математике - професор 
биологије – математике, професор математике – тео-
ријски мастер професор математике – теоријско усме-
рење дипломирани математичар и информатичар дипло-
мирани математичар – механичар, (оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету – кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним академским студијама првог 
степена и дипломе о завршеним студијама другог степе-
на, за кандидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године); оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом) – ори-
гинал; оригинал или оверену фотокопију уверења о нео-
суђиваности за горе наведена кривична дела (не старије 
од 6 месеци); кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ да је положио испит из 
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српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. За кандидате који уђу у ужи избор 
обавезна је претходна психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од 6 месеци. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или овереним фото-
копијама. Пријава на конкурс треба да садржи актуел-
ни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта. Пријаве са доказима о испуњеним усло-
вима конкурса се достављају лично или на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима, а 
потом са кандидатима са листе обавља разговор. Разго-
вор се заказује телефонским путем, после чега се кан-
дидату шаље писмени позив електронском поштом или 
препорученом пошиљком. После обављеног разговора 
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Додатне информације могу се добити од 
директора школе, телефоном: 015/7464-114 или путем 
електронске поште: osnikolateslavreka@gmail.com.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и услове из чл. 135 и 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и сручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Кандидат треба: 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад; 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на 
конкурс на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан, 
заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни формулар и кратку 
биографију кандидати подносе и одговарајућу докумен-
тацију: доказ да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након доплимирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оригинал или оверена фото-
копија потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагогије или оверена копија 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; уколико кандидат нема лиценцу, дужан је 
да у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос стекне ово образовање као услов 
за пологање испита за лиценцу); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању – дипло-
мирани психолог, мастер психолог (оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету – кандидати који су 
завршили основне студије од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године); или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним основним академским студијама првог 
степена и дипломе о завршеним студијама другог степе-
на – за кандидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године); оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом, ориги-
нал); оригинал или оверену фотокопију уверења о неос-
уђиваности за горе наведена кривична дела (не старије 
од 6 месеци); кандидат који није стекао образовање на 
српском језику доставља доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. За кандидате који уђу у ужи избор 
обавезна је претходна психолошка процена способности 

за рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од 6 месеци. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или овереним фото-
копијама. Пријава на конкурс треба да садржи актуел-
ни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта. Пријаве са доказима о испуњеним усло-
вима конкурса се достављају лично или на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима, а 
потом са кандидатима са листе обавља разговор. Разго-
вор се заказује телефонским путем, после чега се кан-
дидату шаље писмени позив електронском поштом или 
препорученом пошиљком. После обављеног разговора 
конкурсна комисија доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Додатне информације могу се добити од 
директора школе, телефоном: 015/7464-114 или путем 
електронске поште: osnikolateslavreka@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ”

15313 Бела Црква 

Наставник физичког  
и здравственог васпитања

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), однос-
но: да испуњава услове предвиђене чл. 140-142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да 
у погледу стручне спреме испуњава услове у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19, 
2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021), односно да је: професор 
физичког васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, професор физичког васпитања – дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут, дипломира-
ни професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и 
спорта, професор спорта и физичког васпитања, профе-
сор спорта и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Кандидат треба да испуни и следеће услове: да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, као и да се против њега не води истрага ни 
кривични поступак.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. сеп-
тембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена), уверење 
или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 
6 месеци); доказ да кандидат има 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 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (оригинал или ове-
рена копија потврде – уверења високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испити-
ма из психологије и педагогије или оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 

лиценцу); за оне који не поседују ово образовање, Закон 
о основама система образовања и васпитања у чл. 142 
ст. 2 предвиђа да ово образовање обавезно стекну у року 
од једне, највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; потврду 
или уверење да се против кандидата не води истрага ни 
кривични поступак, издату од стране надлежног суда (не 
старије од 6 месеци); оригинал извод из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); оригинал уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику, дос-
тављају и доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад – оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оверена фотокопија 
уверења, односно потврде о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду (не ста-
рије од шест месеци); биографија. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који налази на званичном интернет 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и одштампан формулар уз наведену документацију 
достављају на адресу: ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“, 
Бела Црква, 15313 Бела Црква, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са наз-
наком за које радно место се пријављују. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест месеци. Све 
додатне информације о конкурсу могу се добити у секре-
таријату школе, на број: 015/591-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

Липница, Карађорђева 49
15341 Липнички Шор

тел. 015/860-709
e-mail: skolavklip@gmail.com

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане 
законом и то да има: 1. одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20); 2. одговарајући степен 
и врста образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21 и 17/21), за послове педагога; 3. пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 4. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19 и 6/20); 5. држављанство Републике Србије; 6. да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Приликом конкурисања, кандидат подно-
си документацију којом доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос, и то: 1. попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; 2. кратку биографију; 3. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; 4. оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); 
5. уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
6. извод из матичне књиге рођених (са холограмом или 
оверена фотокопија); 7. уверење надлежне полицијске 
управе МУП, да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 
и 6/20), оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци; 8. лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
(доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); 9. доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат дос-
тавља само ако одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Документацију о испуњености услова 
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конкурса, са контакт телефоном, доставити у затвореној 
коверти, поштом или лично, сваког радног дана од 08 
до 13 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“, са назнаком „Конкурс – не отварати“, 
на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, Карађорђева 49, 
Липница, 15341 Липнички Шор. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у разматрање. Документа 
из пријаве се неће враћати кандидатима по завршетку 
конкурса. Ближа обавештења се могу добити на телефон: 
015/860-709, сваког радног дана, од 08 до 13 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦРВЕНКАПА“

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање за васпита-
ча стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, мастер 
струковне студије) и специјалистичким струковним сту-
дијама, по прописима који су уређивали високо образо-
вање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7 окто-
бра 2017. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више обра-
зовање – васпитач, у складу са Законом; да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја достави: овере-
ну фотокопију или препис дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или фотокопију извода из матич-
не књиге рођених (нови образац), доказ о знању српског 
језика (доказ је диплома издата на српском језику) уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику – уверење високошколске установе да зна српски 
језик као језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад, уверење односно извод из казнене евиденције (уве-
рење МУП-а) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од шест месеци). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да дос-
тави лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара установе, телефон: 015/471-092. Пријаве на конкурс 
са потпуном документацијом доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I 

КАРАЂОРЂЕВИЋ“
15308 Јадранска Лешница 

Карађорђева 2

Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не законом: 1) да има 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, 10/2019, 6/2020), стечено: а) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из тачке 1а подтачка 2 мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; канди-

дат треба да има одговарајући степен и врсту образовања 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021). Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (члан 142 Закона); 
ово 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; настав-
ни који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има ово образовање из члана 
142 Закона; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
– језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидати су дужни да уз пријаву доставе одређену доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама и оверену 
фотокопију дипломе о завршеним мастер студијама; доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након доплимирања, 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 (оригинал или оверена фотокопија потврде 
– уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, који кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду; доказ из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 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-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; овере-
на фотокопија уверења о држављанству или оригинал (не 
старије од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ о томе треба да буде издат од стране високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених или оригинал; кратку 
биографију.

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, III степен технич-
ке струке, IV степен техничке струке, машинске струке и 
висококвалификовани радник ВКВ (бравар – специјали-
ста, механичар алатних машина, специјалиста и сл.), V 
степен стручне спреме, и да има положен испит за руко-
ваоца парних котлова, односно машиниста парних котло-
ва са АТК; 2) да кандидат психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 

– језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме; оверену фотокопију доказа о положеном испиту за 
руковаоца парних котлова, односно машинисту парних 
котлова са АТК; доказ да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (доставља 
се пре закључења уговора о раду); доказ из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; доказ о познавању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику, а доказ о 
томе треба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената (ориги-
нал или оверена фотокопија); оверену фотокопију уве-
рења о држављанству или оригинал (не старије од шест 
месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених или оригинал; кратку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве (са кратком биографијом и контакт 
телефоном) на конкурс доставити лично или слати на 
горенаведену адресу. Контакт телефон: 015/852-501. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и неоверена документа, неће се узети у разматрање. 
Документа из пријава неће се враћати кандидатима по 
завршетку конкурса.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
15300 Лозница

Трг Јована Цвијића 4

Наставник српског језика и књижевности
са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са звањем (300 
ЕСПБ бодова у дипломи за она лица која су студије упи-
сала почев од 10.09.2005. године): професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; професор 
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; 
професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам: Српски језик, Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српска 
филозофија, Српски језик и лингвистика, Филологија, 
модулу: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност; компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); мастер филолог (студијски програм: Срп-
ски језик, Српски језик и књижевност, Српска књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српска филозофија: 
Српски језик и лингвистика, Српски језик и књижев-
ност; Филологија, модулу: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност); мастер професор књижев-
ности и језика (србиста); мастер професор књижевности 
и језика – компаратиста. Напомена: лица из претход-
ног става која су стекла акадмско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија; српски језик и 
књижевност; Србистика; знање српског језика као језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да су држављани Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеци, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
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добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Домар – техничар одржавања уређаја и 
опреме

УСЛОВИ: III степен стручне спреме – струка машинска; 
знање српског језика као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (знање српског језика); да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да су држављани Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеци, као и за кривично дело насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа; знање српског језика као јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (знање 
српског језика); да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да су 
држављани Републике Србије; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеци, као и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс 
(пријавни формулар кандидати преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије и ручно га попуњавају), 
кандидат је обавезан да достави и: оверену фотокопију 
дипломе или оверену фотокопију уверења о дипломи-
рању (уверење не може бити старије од 6 месеци) – 
кандидати који су студије уписали почев од 10.05.2005. 
године достављају оверене фотокопије диплома или ове-
рене фотокопије уверења о дипломирању не старије од 
6 месеци и за основне академске (или струковне студије) 
и за мастер (специјалистичке студије) студије; извод из 
матичне књиге рођених (не може фотокопија); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, не може фото-
копија); оригинал уверење надлежног суда да није под 
истрагом и да се против њега не води кривични поступак 
(уверење се добија у надлежном суду); оригинал уверење 
надлежног СУП-а да није осуђиван за горе побројана кри-
вична дела; радну биографију, осим за лица која први 
пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове 
конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
у надлежну службу за послове запошљавања, а о дату-
му и времену провере психофизичких способности биће 
обавештени од стране школе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“. Пријаве слати поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“ или предати 
непосредно у канцеларији секретара школе или Службе 
рачуноводстава, од 10.00 до 13.00 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НИШ

ОШ “БРАНКО МИЉКОВИЋ”
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање-висока стручна спре-
ма и то: професор психологије; дипломирани психолог 
- општи смер или смер школске психологије; дипломи-
рани 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 раз-
војно-педагошких предмета; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају у оригиналу или овереној фотокопији: диплому 
о одговарајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); уверење или потврду о неос-
уђиваности за наведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторско понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана. Непотпуне, неуредне и неблагоремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОШ “БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник немачког језика
са 66,7% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. Кандидат поред наве-
деног, мора испуњавати и остале услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик (уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику потребно је доставити уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе). Канди-
дат је дужан да уз пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставе следећу документацију: кратку биографију; ори-
гинал или оверену копију дипломе; оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству (не старијег 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења о 
неосуђиваности (прибавља се код МУП, надлежне поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења основног суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење), прибавља се по избору канди-
дата, а пре закључења уговора раду. Сви остали докази 
су саставни део пријаве на конкурс. Кандидат је дужан 
да обавезно достави своју тачну адресу, контакт теле-
фон и е-маил адресу. Радни однос се заснива у месту 
рада Ниш. Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране, односно исте ће бити 
одбачене. Пријаве се достављају на горенаведену адре-
су. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурс-
на комисија, коју директор именује посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју обавља Национална служба за запошља-
вање у Нишу.

ОШ “ВИТКО И СВЕТА”
1824 0 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб.

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 

високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: на студијама другог сте-
пена-мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије, студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука-у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета или образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника или стучног сараднока; поседовање 
лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу 
на поседују може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично длео примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; нај-
мање осам година рада на пословима образовања и вас-
питања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горенаведених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, обуку и положен испит за дирек-
тора школе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Директор се бира на период од четири годи-
не. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурсна документација се 
доставља на горенаведену адресу, поштом или лично у 
канцеларији секретара школе сваког радног дана од 8 до 
13.30 часова. Конкурсна документација мора бити уред-
но спакована у коверту са назнаком “За конкурс за избор 
директора”, са основним подацима лица које документа-
цију предаје. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству (оригинал 
или оверен препис/фотокопија уверења о држављан-
ству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стучном испи-
ту; потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања; оцену о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
а уколико се на конкурс јавило лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); 
доказ о неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима; радну 
биографију са доказима о стручним и организационим 
способностима; оквирни план рада за време манда-
та. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 018/851-361, сва-
ког радног дана од 8 до 13.30 часова.
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СТРУЧНА ШКОЛА
“ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Чистачица
са 72% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање); познавање српског језика. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар Министарства просвете; очитану личну карту 
или фотокопију исте; пропратно писмо и ЦВ; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверен препис или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној школи; уверење о 
неосуђиваности из суда и МУП-а (оригинал или оверену 
фотокопију). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности доставља се непосредно пре 
закључења уговора о раду (оригинал или оверена фото-
копија). Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана његовог објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. У обзир ће 
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару школе на 
број телефона: 018/821-010.

ОШ “ИВАН ВУШОВИЋ”
37215 Ражањ, Новоражањска 42

тел. 037/3841-112

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу  

у Прасковчу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Мађеру

УСЛОВИ: На основу Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“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, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021), послове наставника разредне 
наставе може да обавља: професор разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. 
Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24 /05, 61, 54/09, 
32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), за наведено радно 
место кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021, 17/2021), односно да: 
поседује одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне 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; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 

ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Обавезно образовање лица из члана 140 овог 
закона је 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 психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, доказ - уверење надлежне установе. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи и то: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (доказ не старији од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију доказа да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења полицијске упра-
ве Министарства унутрашних послова, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверену фотокопију); радну биографију. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата који се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступка. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставника разред-
не наставе”. Контакт телефон: 037/3841-112. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
18000 Ниш, Бранка Радичевића 2

Наставник немачког језика
за 31,05 часова наставе недељно (77,78% 
радног времена) на одређено време ради 

замене запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студија-
ма 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 пред-
мета; студије другог степена из области педагошких или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука или образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године: професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама/програмима: 
Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књи-
жевност; Немачки језик. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
и 6/2020) - у даљем тексту Закон: да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона и у 

складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији и 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 безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик (уколико је образовање завршено 
на страном језику). Доказ о испуњености услова из тачке 
1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи и то: кратку биогра-
фију (ЦВ); диплому или уверење о завршеном одгова-
рајућем образовању (кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са холограмом без рока важења); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика, уколико је образовање стечено да дру-
гом језику. Сва документа достављају се у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве послате путем 
електронске поште узеће се у разматрање само уколико 
су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва 
потребна документа послата скенирана у ПДФ формату. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник 
РС”, број 87/18). Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе, на број 
телефона: 018/24 2-984.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правил-
ником о организацији и систематизацији радних места 
у Гимназији “Светозар Марковић” у Нишу (01-686/18, 
01-3607/18, 02-2355/19 и 01-3121/20) и Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, број 81/2017, 
6/2018 и 43/2018): средње образовање. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 -др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) - у даљем тексту Закон: 
да имају одговарајуће образовање; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик (уколико је образовање 
завршено на страном језику). Доказ о испуњености 
услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи и то: кратку биографију (ЦВ); диплому о завр-
шеном одговарајућем образовању; уверење да нису 
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осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са холограмом, без рока важења); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика уколико је образовање стечено да другом 
језику. Сва документа достављају се у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве послате путем 
електронске поште узеће се у разматрање само уколико 
су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва 
потребна документа послата скенирана у ПДФ формату. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. 
гласник РС”, број 87/18). Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар шко-
ле, на број телефона: 018/24 2-984.

Чистач/чистачица
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УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Правил-
ником о организацији и систематизацији радних места 
у Гимназији “Светозар Марковић” у Нишу (01-686/18, 
01-3607/18, 02-2355/19 и 01-3121/20) и Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, број 81/2017, 
6/2018 и 43/2018): основно образовање. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) - у даљем тексту Закон: 
да имају одговарајуће образовање; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик (уколико је образовање 
завршено на страном језику). Доказ о испуњености 
услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи и то: кратку биографију (ЦВ); диплому о завр-
шеном одговарајућем 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са холограмом без рока важења); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика, уколико је образовање стечено на дру-
гом језику. Сва документа достављају се у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве послате путем 
електронске поште узеће се у разматрање само уколико 
су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва 
потребна документа послата скенирана у ПДФ формату. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у 
складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. 
гласник РС”, број 87/18). Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар шко-
ле, на број телефона: 018/24 2-984.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник математике

Наставник математике
са 33,33% радног времена (13,33 сати 

недељно) на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20): да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, 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; да знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Врста образовања за настав-
ника математике: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани матема-
тичар - теоријска математика; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи геометрије); 
дипломирани информатичар; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математичар - мас-
тер; дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом основи геометрије); професор 
математике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; мастер математичар; мастер професор 
математике; дипломирани професор математике и рачу-
нарства - мастер из области математичких наука; мастер 
математичар - професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије).

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена  

(20 сати недељно)

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, попуњен 
и одштампан; изјаву сагласности да школа може да дос-
тави податке о личности Националној служби за запо-
шљавање ради психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (кандидати који су завршили дру-
ги степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђивансти издато у МУП-у (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију). 
Кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад. Вршиће се психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима од стране 
Националне службе за запошљавање, применом стан-
дарнизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или предати непосредно у сектретаријату школе, 
у коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац, Омладинска 11

тел. 037/845-147

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” број 
24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), 

кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) и то да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), односно: да је кандидат стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): (1) студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021).

ОСТАЛО: Општи услови у складу са чланом 139 чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): да кандидат има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја); кратку 
биографију; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старији од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старији од шест месеци); уверење о неосуђи-
ваности издато од надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, не старије од шест 
месеци); лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана њего-
вог објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију”, на горе-
наведену адресу.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка са функције директора школе

УСЛОВИ: На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/1013, 2/2016, 10/2016, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021), послове наставника разредне наставе може да 
обавља: професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком акадмијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ-мастер, професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу. Поред општих 
услова предвиђених чланом 24, 26. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр, . 24 /05, 61/, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18) за наведено радно место кандидат треба 
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да испуњава услове из члана 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-, Просвет-
ни гласник „бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021), односно да кандидат: поседује одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавезно 
образовање лица из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова, доказ 
уверење надлежне установе. Образовање из става 1 овог 
члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству (доказ не 
старији од шест месеци), оригинал или оверену фото-
копију доказа да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или 
давања мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођеним са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија), радну биографију. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата који се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступка. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкур-
сну комисију”. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се разматрати.

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време 

преко 60 дана, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 

10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) и то да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019 и 6/2020), односно да је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): (1) студије другог степена из нау-
чне односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тач-
ке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021).

ОСТАЛО: Општи услови у складу са чланом 139 чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020): да кандидат има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 
кратку биографију; оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старији од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију, не старији од шест месеци); уверење о 
неосуђиваности издато од надлежне полицијске управе 
(оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова, не старије 
од шест месеци); лекарско уверење (прилаже кандидат 
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора 
о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у секретаријат школе 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију”, на горенаведену адресу.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, односно да има најмање 
завршено основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; да има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична 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 дискримина-
торно понашање; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампан 
и попуњен пријавни формулар достављају школи зајед-
но са потребном документацијом. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: биографију, оверену 

копију сведочанства или уверења о стеченом основном 
образовању, уверење надлежне полицијске управе да 
кандидат није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења полицијске управе Министар-
ства унутрашњих послова, не старије од шест месеци), 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци), доказ да зна српски језик (овај 
доказ доставља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Лекарско уверење 
(доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад) доставља кандидат који буде примљен у 
радни однос, пре закључења уговора о раду. Пријаве и 
документацију достављати у затвореној коверти, лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор за ужу уметничку 

област Композиција и дириговање

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област Солфеђо

Сарадник у звање стручни сарадник за 
ужу уметничку област Клавир

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање 
и заснивање радног односа наставника поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове прописане чланом 
74 Закона о високом образовању, Минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету („Служ-
бени гласник РС”, бр. 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 
152/2020), чланом 165 Статута Универзитета у Нишу, 
одредбама Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, број 2/2020 и 1/2021 - даље: Ближи критеријуми). 
Испуњеност услова учесника конкурса за избор у звање 
наставника сагледава се на основу референци које је 
остварио у периоду од избора у претходно звање настав-
ника до истека рока за пријављивање кандидата на кон-
курс, осим када се први пут бира у звање наставника, 
када се узимају у обзир референце у периоду од претход-
них 5 (пет) година од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати који конкуришу за радно место под редним бројем 
3. поред општих услова треба да испуне и посебне усло-
ве за избор у звање и заснивање радног односа сарадни-
ка, прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Нишу, Статутом Факултета и Правилни-
ком о условима и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника Факултета уметности у Нишу 
број 1685/16 од 01.10.2019. године. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидати подносе: пријаву на конкурс 
(образац пријаве на конкурс кандидати могу преузети на 
интернет страници Факултета - www.artf.ni.ac.rs); овере-
не фотокопије диплома о свим завршеним нивоима сту-
дија из области за коју је конкурс објављен. У случају да 
кандидат уверењем доказује стечено академско, научно, 
односно стручно звање, прилаже наведено уверење ори-
гинал или оверену фотокопију, као и оригинал потврде 
надлежне високошколске установе да диплома није изда-
та; списак научних и стручних радова из области за коју 
је конкурс објављен и саме радове - за радно место под 
редним бројем 2; доказ о искуству у педагошком раду 
са студентима (уколико поседују); биографију са биб-
лиографијом у штампаном и електронском облику - на 
компакт диску у Wорд формату и пратећим материјалом; 
попуњен, одштампан и потписан образац о испуњености 
услова за избор у звање наставника који се налази на 
wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За 
попуну обрасца потребно је да кандидат има кориснич-
ки налог на порталу www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат 
нема кориснички налог, потребно је да се ради отварања 
налога јави Пројектанту информатичке инфраструктуре 
Факултета, путем електронске поште: dejan.krasic@artf.
ni.ac.rs - за радна места под редним бројевима 1 и 2; 
видео снимак извођења 5 (пет) композиција различи-
тих епоха и карактера на компакт диску (Видео формат: 
МП4, минималне резолуције HD Ready 720п (1280×720пx) 
из једног кадра) - за радно место под редним бројем 3; 
уверење надлежне полицијске управе да против канди-
дата није изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи, које је 
издато након датума објављивања овог конкурса. Канди-
дати који конкуришу за радно место под редним бројем 
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1 одржавају изборно предавање - презентацију, јавном 
презентацијом опуса (аудио/видео записима) концертно 
или студијски изведених композиција, у трајању од 45 
минута, у складу са одредбама Правилника о изборној 
изложби, изборном концерту и изборном предавању - 
презентацији Факултета број: 881/3 од 20.7.2020. године. 
Кандидати који конкуришу за избор у звања и заснивање 
радног односа наставника одржавају и приступно преда-
вање у складу са Правилником о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу, када је оно Ближим критеријумима предвиђено као 
обавезан услов за избор у звање наставника. Кандидати 
подносе пријаве на конкурс са прилозима (конкурсну 
документацију) на адресу Факултета уметности у Нишу, 
18105 Ниш, ул. Кнегиње Љубице 10. Рок за пријављи-
вање кандидата за радна места под редним бројевима 1 
и 2 је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса, 
а за радно место под редним бројем 3 је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и 
пријаве кандидата које нису поднете на начин прописан 
чланом 5 ставови 1 и 2 Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу, односно чланом 12. Правилника о условима 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
сарадника Факултета уметности у Нишу, број 1685/16 од 
01.10.2019. године, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси посе-
бан закључак и доставља га кандидату и Универзитету у 
Нишу, односно Изборном већу Факултета.

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница

Наставник предметне наставе – физика
са 52,20% радног времена (35% у редовној 

настави и 17,20% у ФООО) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 -143 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: про-
фесор физике; дипломирани физичар; професор физике 
и хемије; дипломирани педагог за физику и хемију; про-
фесор физике и основе технике; дипломирани педагог за 
физику и основе технике; професор физике и математи-
ке; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; професор физике 
и хемије за основну школу; професор физике и основа 
технике за основну школу; дипломирани физичар за 
примењену физику; професор физике за средњу школу; 
дипломирани физичар истраживач; дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу; дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу; 
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику; дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО; дипломирани астроном, смер астрофизика; профе-
сор физике-информатике; дипломирани физичар-меди-
цинска физика; дипломирани професор физике-мастер; 
дипломирани физичар-мастер; мастер физичар; мастер 
професор физике; мастер професор физике и хемије; 
мастер професор физике и информатике; дипломирани 
физичар - мастер физике-метеорологије; дипломирани 
физичар - мастер физике-астрономије; дипломирани 
физичар - мастер медицинске физике; дипломирани про-
фесор физике-хемије, мастер; дипломирани професор 
физике-информатике, мастер; дипломирани физичар - 
професор физике - мастер; дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер; дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; 
дипломирани физичар - примењена физика и информа-
тика - мастер; дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер; дипломи-
рани физичар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер; мастер професор математике и физике; 
мастер професор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике. 
Посебан услов - запослени треба да има савладан про-
грам обуке: “Интегрални програм обуке за остваривање 
основног образовања одраслих по моделу функционал-
ног основног образовања одраслих”, према Правилни-
ку о условима у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног пла-
на и програма основног образовања одраслих (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). 
Ако запослени нема савладан програм обуке у складу 

са Правилником, дужан је да достави доказ о савлада-
ном одговарајућем програму обуке у року од шест месе-
ци од дана пријема у радни однос. Да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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.

Наставник предметне наставе – енглески 
језик ФООО

са 50,60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 -143 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломи-
рани професор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм Англистика; студијски про-
грам или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно про-
фил Енглески језик и књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер, морају имати претходно завр-
шене основне академске студије из области предмета, 
односно на студијским групама/програмима: Језик, књи-
жевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика, Енглески језик 
и књижевност са другом страном филологијом. Посебан 
услов - запослени треба да има савладан програм обуке: 
“Интегрални програм обуке за остваривање основног 
образовања одраслих по моделу функционалног осно-
вног образовања одраслих”, према Правилнику о усло-
вима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). Ако запослени 
нема савладан програм обуке у складу са Правилником, 
дужан је да достави доказ о савладаном одговарајућем 
програму обуке у року од шест месеци од дана пријема 
у радни однос. Да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник предметне наставе – историја
са 35% радног времена, на одређено време 
до повратка одсутног запосленог преко 60 
дана (повратак запосленог са мировања 

радног односа) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 -143 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 
27/2018-др. закон и 6/2020) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и 
то: професор историје; професор историје и географије; 
дипломирани историчар; мастер историчар; дипломи-
рани историчар - мастер; мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају завршене 
основне академске студије историје. Да кандидати имају 

психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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.

Наставник разредне наставе у ФООО
са 63,6% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог до 
31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање у складу са члановима 139 -143 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број: 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и то: професор раз-
редне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Посебан услов - запослени треба да има савладан 
програм обуке: “Интегрални програм обуке за оствари-
вање основног образовања одраслих по моделу функцио-
налног основног образовања одраслих”, према Правил-
нику о условима у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног пла-
на и програма основног образовања одраслих (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/13 и 18/13). 
Ако запослени нема савладан програм обуке у складу 
са Правилником, дужан је да достави доказ о савлада-
ном одговарајућем програму обуке у року од шест месе-
ци од дана пријема у радни однос. Да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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.

Домар / мајстор
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинске, 
електро, столарске или водоинсталатерске струке. Посе-
бан услов је поседовање уверења о стручној оспособље-
ности за обављање послова - руковалац котловима на 
чврсто и течно гориво и запослени је дужан да достави 
доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року 
од шест месеци од дана пријема у радни однос, уколико 
исти не поседује. Да кандидати имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тивполне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
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ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, 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 су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (изузев 
кандидата за радно место домар/мајстор и чистачица) 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење 
одговарајуће високошколске установе о броју остваре-
них бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за 
оне који ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци) 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 примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; потврду Повереника за заштиту равноправности о 
непостојању дискриминаторног понашања, не старија од 
6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ одгова-
рајуће високошколске установе о познавању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор, избор се врши у 
складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кан-
дитати изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Прија-
ве доставити лично или слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: “За конкурс”. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 018/621-
724 Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степе-
на- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансц-
дисциплинарне 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, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога. Лице из става 1 тачка 1) и 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе 
за рад (лиценце) за наставника, педагога или психоло-
га; најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат има обуку и положен испит 
за директора установе; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико се на конкурс јавља лице које 
је претходно обављало дужност директора установе; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да није покренута 
истрага нити да је подигнута оптужница за кривична 
дела из надлежности суда; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности или других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о стече-
ном образовању). Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; 
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе 
(кандидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених-искључиво на новом обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); уверење суда да није покренута истрага 
нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење полицијске 
управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора-за кандидата који је претходно 
обављао дужност директора установе; преглед кретања у 
служби са биографским подацима; доказе о својим струч-
ним и организационим способностима. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној коми-
сији”. Учесници конкурса ће бити позвани на интервју 
од стране конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкур-
са ће бити обавештени о избору директора и његовом 
именовању од стране Министра просвете, науке и техно-
лошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код председника конкурсне комисије и секретара 
школе на број телефона: 018/887-055.

ОШ “РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Наставник разредне наставе

Наставник предметне наставе – 
информатика и рачунарство

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: да имају одго-
варајуће образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 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 завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гл. 

РС-Просв.гл. бр. 11/2012...17/2021), прописани су степен 
и врста образовања наставника у основној школи.

Васпитач у припремној предшколској 
групи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и то: одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), односно на основ-
ним студијима у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије).

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3), 4), 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи, у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су 
дужни да доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; за радна места наставник раз-
редне наставе и васпитач: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању. Лице из тачке 1) подтачка (2) 
доставља и доказ да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; уверење о неосуђи-
ваности, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење из казнене евиденције -издаје 
МУП - полицијска управа; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); кандидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Кандидат доставља 
и своје контакт податке. Кандидати, који су изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве на конкурс, са потребном доку-
ментацијом, слати на горенаведену адресу или предати 
непосредно у сектретаријату школе, у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос - за радно 
место: __________” (навести радно место за које канди-
дат конкурише: наставник разредне наставе/васпитач/
наставник предметне наставе-информатика и рачунар-
ство). Рок за доставу школи: 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 018/24 2-352.

ОШ “ИВО АНДРИЋ”
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб

Стручни сарадник – библиотекар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - висока стручна 
спрема: дипломирани библиотекар - информатичар; 
професор, односно дипломирани филолог језика и књи-
жевности; професор, односно дипломирани филолог за 
општу књижевност са теоријом књижевности; профе-
сор разредне наставе; професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика - смер за библиотекар-
ство; професор, односно дипломирани филолог књи-
жевности и језика; професор српскохрватског језика и 
југословенске књижевности; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и језика са 
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општом књижевношћу; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; мастер 
библиотекар - информатичар; мастер филолог (главни 
предмет/профил библиотекарство и информатика); мас-
тер професор језика и књижевности (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика); професор 
југословенских књижевности; дипломирани компара-
тивиста и библиотекар; професор српске књижевности 
и језика; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (не старију од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); доказ о 
радном искуству кандидата-листинг из Фонда ПИО (не 
старије од шест месеци); кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о сте-
ченом високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним, 
попуњеним и потписаним формуларом достављају шко-
ли лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе на број 
телефона: 018/585-500.

Референт за административно-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, IV степен стручне 
спреме: гимназија, правнобиротехничка или економска 
струка; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању кандидата (не старију 
од шест месеци); уверење о неосуђиваности за горена-
ведена кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); доказ о радном искуству кандидата-листинг из 
Фонда ПИО (не старије од шест месеци); кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, достављају 
и доказ да познају језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности не старије од 
шест месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним фор-

муларом достављају школи лично или на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на број телефона: 018/585-500.

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књи-
жевност); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (не старију од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности за горенаведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); доказ о 
радном искуству кандидата-листинг из Фонда ПИО (не 
старије од шест месеци); кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о сте-
ченом високом образовању на српском језику или ори-
гинал или оверена фотокопија уверења односно потврде 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од шест месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним, 
попуњеним и потписаним формуларом достављају шко-
ли лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе на број 
телефона: 018/585-500.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: професор 
биологије; дипломирани биолог; дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог - смер заштите животне средине; 
дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор 
биологије и хемије; професор биологије - географије; 
професор биологије - хемије; професор биологије - 
физике; професор биологије - информатике; професор 
биологије - математике; дипломирани професор биоло-
гије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер; дипломирани 
професор биологије - географије, мастер; дипломира-
ни молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог 
заштите животне средине; мастер биолог; мастер про-
фесор биологије; мастер професор биологије и геогра-
фије; мастер професор биологије и хемије; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије биологије. Да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 

Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар 
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (не старију од шест месеци); уверење о неосуђи-
ваности за горенаведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); доказ о радном искуству кан-
дидата-листинг из Фонда ПИО (не старије од шест месе-
ци); кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику, достављају и доказ да познају језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом високом образовању 
на српском језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним, попуњеним и потписаним формуларом 
достављају школи лично или на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе на број телефона: 018/585-500.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Оглас објављен 01.12.2021. године у публикацији “Посло-
ви”, поништава се у целости.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НЕИМАР”

18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
I степен стручне спреме, завршена основна школа; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Докази о испуње-
ности услова: кандидати попуњавају пријавни формулар, 
који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: потписану 
биографију кандидата; оригинал/оверену копију доказа о 
стеченој стручној спреми; оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); ориги-
нал/оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду, а доказ о знању језика 
се доставља само уколико образовање није стечено на 
српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене 
од надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично у канцеларији секретара школе или на 
горенаведену адресу.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Доња Трнава

18202 Горња Топоница

Помоћни радник – чистачица
са 82% радног времена

УСЛОВИ: Послове радног места чистачице може да 
обавља лице које има први степен стручне спреме, 
односно завршену основну школу. Рок за подношење 
пријава за радно место чистачице је 8 дана од дана 
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објављивања огласа. Уз пријаву кандидати су дужни да 
поднесу оригинал или оверену фотокопију следеће доку-
ментације: дипломе о стеченом образовању; уверења да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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; уверења о држављанству. Кандидати су у обавези 
да пријаву на конкурс изврше на пријавном формулару 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријав-
ни формулар, заједно са потребном документацијом, 
кандидати подносе лично или поштом на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Српски језик (Морфологија 1 и 
Морфологија 2) 

Наставник у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 

Романистика (Француски језик А2.1 и 
Француски језик Б1.1) 

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

медија (Култура комуницирања и 
Медијска публика) 

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Српски језик (Српски језик и 
Примењена фонетика и фонологија) 

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Англистичка лингвистика (Увод 

у психолингвистику и Консекутивно 
превођење) 

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 и Статутом Филозофског факултета у Нишу. 
Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања. 
Кандидати за избор наставника подносе пријаву на кон-
курс у штампаном облику и електронском облику (Wорд 
верзија, е-маил адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за 
пријаву преузима се са wеб портала Факултета http://
www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-
u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факул-
тета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: 
биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије 
диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом научном степену доктора нау-
ка или уверење о докторирању (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду о најмање три године педагошког 
искуства у високошколској установи, уверење надлежне 
полицијске управе да против њих није изречена прав-
носнажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и 
потписан образац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника који се налази на wеб порталу Универзитета 
у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца нео-
пходно је да кандидат има кориснички налог на www.
npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог 
потребно је да се јави Служби за опште и правне посло-
ве Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.ni.ac.
rs). Конкурсни материјал кандидати могу доставити и у 
електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве 
и пријаве без комплетне документације неће бити раз-
матране.

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524 -464

Корепетитор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и из члана 4 став 
1 тачка 29) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју рада кул-
тура, уметност и јавно информисање (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 
14/2020 и 2/2021): да има одговарајуће образовање: мас-
тер музички уметник, професионални статус - клавирис-
та, оргуљаш или чембалиста; мастер музички уметник, 
професионални статус - камерни музичар; дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - 
пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломи-
рани музичар - чембалиста; академски музичар пијани-
ста; академски музичар оргуљаш; академски музичар 
чембалиста; дипломирани клавириста; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, противправног 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик. Докази о испуњености 
услова: кандидати попуњавају пријавни формулар, 
који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС и уз попуњени пријавни формулар прилажу и: крат-
ку биографију, оригинал/оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал/овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), оригинал/оверену копију уверења о нео-
суђиваности (уверење из МУП-а не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду, а доказ о знању језика се 
доставља само уколико образовање није стечено на срп-
ском језику. Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у обзир. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, 
врши ужи избор кандидата које упућује на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене за рад са 
децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса, лично у канцела-
рији секретара школе или препорученом пошиљком на 
горенаведену адресу.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за научну област Математика

на Департману за математику, на одређено 
време од 36 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке. Кандидати 
подносе: пријаву; биографију; доказ о стеченом научном 
степену доктор наука; списак научних радова као и саме 
радове, уколико их кандидат има. Рок за пријаву на кон-
курс: 15 дана.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Наставник социологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у гимназији може да изводи лице које је стекло 
високо образовање за предмет - социологија - члан 2. 
став 1 тачка 7. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника, и помоћних 
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 
3/20, 14/20 и 1/21): професор социологије, односно 
дипломирани социолог; мастер социолог; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипл. мастер треба да 
имају завршене основне академске студије социологије. 

Кандидат треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 
као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса бодова), 
доказ-уверење надлежне установе). Образовање из ста-
ва 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник 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, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошког 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. 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. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у гимназији може да 
изводи лице које је стекло високо образовање за пред-
мет - социологија - члан 2 став 1 тачка 7 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника, и помоћних наставника у гимназији (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник “, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21): професор 
социологије, односно дипломирани социолог; мастер 
социолог; мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипл. 
мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије социологије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу 
(доставља у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о 
броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије; уверење о држављанству, оверен препис/фотоко-
пију (доказ не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених оверен препис/фотокопију (доказ не ста-
рије од 6 месеци; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику); уверење о неос-
уђиваности за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 иречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (оригинал или оверена фотокопија уве-
рења полицијске управе Министарства (доказ не ста-
рије од 6 месеци); има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, доказ не старије од 6 месеци, 
доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
треба да буду старија од 6 месеци. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Конкурс за пријем у радни однос на неодређено вре-
ме за радно место наставника социологије”. Непотпуна 
и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Контакт телефони: 018/804-224 и 018/804-832.
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НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир, 36320 Тутин

1) Наставник немачког језика
у матичној школи у Мојстиру и издвојеном 
одељењу у Драги, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који, поред општих услова прописаних Законом о раду, 
испуњава услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђи-
ван за кривична дела за која је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Хигијеничар
у издвојеном одељењу школе у Драги, са 90% 

радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који, поред општих услова прописаних Законом о раду, 
испуњава услове прописане Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања: основно образовање, први 
степен стручне спреме; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; није осуђиван 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
 
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Уверење о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити у 
просторијама ОШ „Алекса Ђилас Бећо“ Мојстир, о чему 
ће кандидати бити обавештени. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са документима слати на адресу: 
Основна школа „Алекса Ђилас Бећо“, Мојстир, 36320 
Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 020/620-076.

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“
36300 Нови Пазар

Руђера Бошковића бб.
тел. 020/383-883

Наставник српског  
као нематерњег језика

Наставник математике
за 66,67% радног времена

Наставник енглеског језика
за 50% радног времена, на одређено време 

до повратка на рад запосленог који је 
распоређен на послове помоћника директора 

односно до 31.08.2022. године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета односно до 31.08.2023. године

Наставник босанског језика са 
елементима националне културе

за 20% радног радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета односно  

до 19.09.2022. године

Наставник информатике
за 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са неплаћеног одсуства 

односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 и 6/2020), и то да: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Поред наведених услова за пријем у радни 
однос, кандидат за рад на радном месту наставника 
српског као нематерњег језика, у обавези је да поседује 
одговарајући доказ о положеним испитима из Методике с 
основама глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског 
језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за 
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвис-
тику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика 
у контакту) за остале националне мањине, и који мора 
бити саставни део пријаве на конкурс, сходно члану 3 
Правилник о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласнику 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 
17/2021). Услови за пријем у радни однос доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, да није осуђивано правоснажном пресудом, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и босански језик, да поседује одговарајући доказ 
о положеним испитима из Методике с основама глото-
дидактике, Методике наставе српског као нематерњег 
језика, Методичке праксе и испит из српског језика у 
контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску 
и словачку националну мањину) или Лингвистику у кон-
такту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контак-
ту) за остале националне мањине, морају бити саставни 
део пријаве на конкурс. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Наставник мора имати одговарајуће образовање сходно 
члану 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Знање 
српског и босанског језика кандидат доказује стеченим 
средњим, вишим или високим образовањем на српском, 
односно босанском језику или да је кандидат положио 
испит из наведених језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, сходно члану 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020). Прописани степен и врста 
образовања за радна места под тачком од 1 до 4 конкур-
са: У погледу степена и врсте образовања потребно је да 
кандидати имају одговарајући степен и врсту образовања 
сходно члану 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласнику 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, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021) и Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи “Ћамил 
Сијарић”, Нови Пазар, дел. број 336 од 20.12.2018. 
године, чије одредбе нису у супротности са Правилни-
ком. Рок за доставу пријава (пријавни формулар): Рок 
за доставу пријава (пријавни формулар) на конкурс је 
8 дана и почиње да тече почев од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) на конкурс потребно је доставити: 1. оригинал 

или оверену копију дипломе, односно уверење, којим се 
доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 3. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од шест месеци), 4. одговарајући доказ којим 
се доказује знање српског језика и босанског језика (за 
радно место под тачком 3 конкурса), сходно члану 141 
Закона о основама система образовања и васпитања, 5. 
одговарајући доказ о положеним испитима из Методике с 
основама глотодидактике, Методике наставе српског као 
нематерњег језика, Методичке праксе и испит из српског 
језика у контакту са мађарским/словачким језиком (за 
мађарску и словачку националну мањину) или Лингвис-
тику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика 
у контакту) за остале националне мањине, сходно чла-
ну 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. Пријавни 
формулар: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију (доказе), заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачињене у 
складу са чланом 154 став 6 Закона о основама система 
образовања и васпитања васпитања (“Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020). Разговор се обавља у циљу проце-
не познавања струке и послова прописаних наставним 
планом и програмом за радно место за које је кандидат 
конкурисао; процене професионалних карактеристика, 
вештине комуницирања, ставова и мотивације кандида-
та за рад у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем односно заснивање радног односа 
слати на адресу: Основна школа „Ћамил Сијарић”, 36300 
Нови Пазар, Руђера Бошковића бб, са назнаком “За кон-
курс”, или лично доставити управи школе. Пријаве које 
не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног сте-
пена и врсте образовања, односно одговарајућег образо-
вања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве 
које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о 
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће 
се узимати у разматрање приликом одлучивања у поступ-
ку пријема у радни однос. Информације поводом конкур-
са могу се добити на телефон: 020/383-883.

НОВИ СА Д

ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније до 

31.08.2022. године

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог са 
функције, а најкасније до 31.08.2022. године

2 извршиоца

Психолог
на одређено време до повратка запосленог са 
функције, а најкасније до 31.08.2022. године

Психолог
на одређено до повратка запослене са 

функције, а најкасније до 31.08.2022. године, 
са 50% радног времена

Наставник физике
на одређено време до повратка запослене са 
функције, а најкасније до 31.08.2022. године, 

са 90% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка одсутне 

запослене, а најкасније до 31.08.2022. године, 
са 25% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме 
прописане законом; поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
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услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник“, бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; образовање из пси-
холошких, 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, за кандидате који су завршили основне студије 
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање, почев од 10.09.2005. године; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање нита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара, заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, не 
старије од 6 месеци; да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем стеченом образовању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности – извод из казнене евиденције који издаје 
МУП Србије (не старији од шест месеци); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
школе, а о месту и времену ће бити благовремено оба-
вештени. Неће се разматрати пријаве које су небраговре-
мене, непотпуне, уз које нису проложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Рок заподношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве се подносе у канцеларији секретара ОШ 
„Коста Трифковић“, Берислава Берића 2, 21000 Нови Сад.

СШ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“
21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник предметне наставе – 
машинске групе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и вапситања: да има одговарајући 
степен стручне спреме, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, број 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
3/2017, 8/2017, 9/2019 и 2/2020), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање које је стекао: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и једно од 
звања: дипломирани машински инжењер; дипломира-
ни инжењер машинства; професор машинства; дипло-
мирани инжењер за развој машинске струке; мастер 
инжењер мшинства, претходно завшене студије првог 
степена основне; академске студије у области машин-
ског инжењерства; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) – доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и прилаже са докумен-
тацијом; биографију; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење о некажњавању 
(прибавља се у МУП-у), оригинал; потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Доказ о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати чије 
су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место упућују се на психолош-
ку 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 обавештени. Пријаве доставити лично у 
секретаријат школе (радним даном од 8.00 до 12.00 часо-
ва) или слати препорученом пошиљком на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације могу се добити на број тел. 021/843-272.

ПУ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб.

тел. 021/2960-292

Дефектолог – мастер дефектолог
УСЛОВИ: Кандидат за радно место дефектолога може 
да буде примљен у радни однос под условима из чла-
на 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да има завршену одговарајућу стручну спрему 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије), 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 спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
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 којем остварује 
васпитно-образовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да 
у року од две године од дана заснивања радног односа 
положи испит за лиценцу.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за радно место 
васпитача под 1), 3), 4), 6), 7) саставни су део пријаве на 
конкурс и подносе се у оригиналу или у виду оверених 
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова под 1), 2), 
3) и 4) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
оригиналу или у виду оверених фотокопија. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Потребно је доставити следећу 
документацију: диплому о завршеном одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из казнене евиденције, односно уверење основног суда 
као доказ да лице није осуђивано (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); лиценцу за рад (оригинал или ове-
рену фотокопију), уколико је кандидат поседује. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор (васпитачи) у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стардандизованих 
поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурс-
на комисија у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на горенаведену адресу 
установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 021/2960-292.

ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ“
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, број 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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 зре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик. 
Услови у погледу образовања: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар – информатичар; дипломирани математи-
чар – професор математике; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и рачу-
нарства; дипломирани математичар – астроном; дипло-
мирани математичар – теоријска математика; дипломира-
ни математичар – примењена математика; дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије); дипломирани информатичар; дипломира-
ни професор математике – мастер; дипломирани мате-
матичар – мастер; дипломирани инжењер математике 
– мастер (са изборним предметом основи геометрије); 
професор математике – теоријско усмерење; професор 
математике – теоријски смер; мастер математичар; мас-
тер професор математике; дипломирани професор мате-
матике и рачунарства – мастер из области математичких 
наука; мастер математичар – професор математике. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар достављају школи сле-
дећу документацију: 1. диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија 
дипломе); 2. извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); 3. доказ о знању српског 
језика (у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, у том слу-
чају кандидат доставља писани доказ да је положио срп-
ски језик по програму високошколске установе, ориги-
нал или оверену фотокопију); 4. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање 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 (уверење 
МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старији од 
6 месеци); 5. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, комисија 
неће узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у 
конкурсу. Пријаве се достављају на адресу школе. Оба-
вештења у вези са конкурсом се могу добити на телефон: 
021/6740-264, радним данима од 08.00 до 12.00 часова, а 
контакт особа је секретар школе.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21480 Србобран, Хајдук Вељка 5

тел. 021/730-040

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључивања уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршено основно образовање; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни формулар 
(са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја), приложе следеће доказе: 1. потписану 
биографију; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе; 
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о некажња-
вању, из казнене евиденције МУП-а; 4. оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству РС (не старије од 
шест месеци); 5. оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. 
оверену фотокопију доказа о знању српског језика (уко-
лико је лице завршило основну, односно средњу школу 
на језику националне мањине по наставним плановима 
и програмима Републике Србије, сматра се да поседује 
знање српског језика); 7. копију личне карте; 8. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора 
о раду). Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”, на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс” или непосредно у школи, 
радним даном од 08.00 до 13.00 сати. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узети у разматрање.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
21000 Нови Сад

Војводе Книћанина 12б

Чистачица
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 139 ЗОСОВ, односно 
да: 1) има одговарајуће образовање прописано законом; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 

доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености услова из 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: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горенаведену адресу. Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да доставе: краћу биографију и податке о кретању у 
служби, уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, лекарско уверење за 
рад са ученицима, личну карту, извод из МКР и уверење 
МУП-а да нису осуђивани. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Берислава Берића 2

Домар
УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме 
прописани законом. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19): да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има средње образо-
вање у трајању од три године (III степен стручне спреме) 
– квалификовани радник, средње образовање у трајању 
од четири године (IV степен стручне спреме) или средње 
специјалистичко образовање (V степен стручне спреме), да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матич-
не књиге рођених, не старији од 6 месеци; да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем стеченом образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
доказ о неосуђиваности – извод из казнене евиденције, 
који издаје МУП Србије (не старији од шест месеци); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Са кандидатима који буду изабрани у 
ужи избор обавиће се разговор у просторијама школе, 
а о месту и времену ће бити благовремено обавеште-
ни. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се тра-
же конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе у канцеларији секретара ОШ 
„Коста Трифковић“, Берислава Берића 2, 21000 Нови Сад.

ОШ „ХЕРОЈ ПИНКИ“
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 12
тел. 021/6040-687

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством – за више 

предмета, у посебним условима
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 

и 140: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 17/2018); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
уз попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете науке и технолошког развоја при-
лажу и: кратку биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом овразовању; извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију или трајни са холограмом); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију или трајни са холограмом); доказ да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење 
из МУП-а (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду (не старије од 6 месеци).

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама у посебним 
условима

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да испуњавају услове из чл. 139 и 
140 Закона: кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 140 Закона и у складу са Правилни-
ком 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); кандидат треба да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик на којем се остварује образовно- вас-
питни рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја прилажу и: кратку биографију; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом овра-
зовању; извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни 
са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни 
са холограмом); доказ да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона – уверење из МУП-а (не старије од 6 
месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду 
(не старије од 6 месеци).

Кувар/посластичар у посебним условима
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005. 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
треба да испуњавају услове из чл. 139 Закона: кандидат 
треба да има одговарајуће образовање прописано чл. 139 
Закона; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и 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 кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
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и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја прилажу и: кратку биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом овразовању; извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
или трајни са холограмом); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију или трајни са холограмом); доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона – уверење из МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доказ подноси кандидат пре закључења уговора 
о раду (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе или донети лич-
но у просторије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 
часова, са назнаком: „Конкурсна документација за радно 
место ____ (навести назив радног места за које се конку-
рише“. Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ту школе или на телефон: 021/6040-687.

ОШ „ХЕРОЈ ПИНКИ“
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 12

Дефектолог наставник са одељењским 
старешинством

у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 17/2018); кандидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати уз попуњен пријавни формулар са зва-
ничне странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја прилажу и: кратку биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом овразо-
вању; извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са 
холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију или трајни са 
холограмом); доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона – уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доказ подно-
си кандидат пре закључења уговора о раду (не старије 
од 6 месеци).

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији “Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати са назнаком: „Конкурсна 
документација за радно место дефектолог – наставник 
са одељењским старешинством у посебним условима“. 
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату шко-
ле или на телефон: 021/6040-687.

МУЗИЧКА ШКОЛА “ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 Нови Сад

Булевар цара Лазара 67

Наставник удараљки
УСЛОВИ: висока стручна спрема, 7. степен; образовни 
профил: дипл. музичар усмерење перкусиониста; дипл. 
музичар перкусиониста; академски музичар перкусиони-
ста; мастер музички уметник – професионални статус – 
перкусиониста, односно ударач.

Наставник трубе
УСЛОВИ: висока стручна спрема, 7. степен; образовни 
профил: мастер музички уметник, професионални ста-
тус-трубач; дипл. музичар, усмерење трубач; дипл. музи-
чар-трубач; академски музичар трубач.

Клавирштимер – штимер музичких 
инструмената

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 4. степен, образовни 
профил: средња музичка школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 
29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17), испуњавају и посебне усло-
ве утврђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/19, 14/2020 и 2/2021), као и посебне услове утврђе-
не чл. 139, став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 
6/2020), то јест да: 1. имају одговарајуће образовање, 
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
10/19, 6/2020); 2. психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверење о неосуђива-
ности у складу са тачком 3 текста конкурса (оригинал, да 
није старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик), 
осим уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, у ком случају је у обавези да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; фотокопију личне 
карте; кратку биографију. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 конкурса прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи на горенаведену адресу или лично у 
секретаријату школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“ Националне службе 
запошљавања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Радноправну и заснивање радног 

односа на радном месту сарадника за 
наставни предмет Радно право

УСЛОВИ: завршен правни факултет, односно завршене 
основне академске студије права са просечном оценом 
најмање 8,00; завршене мастер академске студије пра-
ва са просечном оценом најмање 8,00; стечен научни 
назив доктора наука из уже научне области за коју се 
бира, показује смисао за наставни рад. Услови за избор 
прописани су Законом о високом образовању (“Службе-
ни гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), 
Статутом Факултета, Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног односа наставника 
и сарадника на Правном факултету у Новом Саду и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова на 
Правном факултету у Новом Саду.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о завршеном правном факулте-
ту, односно основним академским студијама права (ори-
гинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о 

завршеним мастер академским студијама (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом 
научном називу доктора правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), списак својих научних радова и по 
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горена-
ведену адресу.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
когразвоја и уз попуњен и одштампан пријавни форму-
лар достављају школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско 
звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика - диплома о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или документ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, за пуштање 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-
тивчовечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - уверење МУП-а (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секратара школе на телефон: 021/2964-067.

ПАНЧЕВО

МАШИНСКА ШКОЛА „ПАНЧЕВО”
26000 Панчево, Браће Јовановића 103а

тел. 013/316-396

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат мора да 
испуњава услове предвиђене чл. 122, 123, 139 и 140 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број” број 88/2017, 27/2018- др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање за наставника средње 
стручне школе у подручју рада Машинство и обрада 
метала, Саобраћај и Електротехника, педагога или пси-
холога, а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 10.09.2005 године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; односно да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело: за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
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или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника; 7. да има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност) и 8. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Поред пријаве за конкурс са 
радном биографијом и оквирним планом рада за време 
мандата, кандидати подносе следећа документа којима 
доказују испуњеност услова: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању; лекарско уверење не старије 
од 6 месеци (при закључивању уговора); уверење из 
казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из лана 139 
став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старије од дана објаве конкурса; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику-оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о положеном стручном испиту или о положеној лиценци 
за наставника или стручног сарадника; потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, са подацима 
о пословима и радним задацима које је обављао; извод 
из матичне књиге рођених. Уколико се на конкурс прија-
ви лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе, резултат стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата-извештај просветног савет-
ника и оцену спољашњег вредновања. За кандидате 
који испуњавају услове конкурса у складу са Законом, 
надлежна служба за запошљавање врши психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима при-
меном стандардизованих поступака. Са кандидатима се 
обавља интервју у складу са Законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Својеручно потписане пријаве са контакт подацима и 
потребном документацијом о испуњености услова (ори-
гинал или копија оверена од стране надлежног органа), 
достављају се поштом или лично, у периоду од 8 до 14 
часова, на адресу школе, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе на телефон: 062/758-839.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел./факс: 013/2352-615

e-mail: etsntesla@etsntesla.edu.rs

1) Наставник групе предмета 
електротехника

2 извршиоца

2) Наставник групе предмета 
електротехника

на одређено време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

3) Наставник практичне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће: усло-
ве: 1) високо образовање (VII/1 ниво образовања) - 
електро струке у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник Републи-
ке Србије“ бр. 88/17, 27/18 др. Закон, 10/19 и 6/20) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 
4/18, 13/18 и 2/20) (За радна места под бројем 1. и 2); 
2) високо образовање (VI/1 ниво образовања) -електро 
струке у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 88/17, 27/18 др. Закон, 10/19 и 6/20) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника (“Сл. гласник - Просветни 
гласник” бр. 8/15, 11/16, 2/17, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и 
2/20) (За радно место под бројем 3) кандидат за сва рад-
на места треба: 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најамање три месеца или које је осуђено за: кривично 

дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће; за кривично дело давања или примања мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију, да није утврђено дискрими-
наторско понашање. 4. да има држављанство Републи-
ке Србије 5. да зна српски језик Уз пријаву приложити 
попуњен пријавни формулар, који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на 
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/
FORMULAR ZA-KONKURISANjE.doc. (обавезан је овај фор-
мулар). Потребно је приложити: 1. краћу биографију са 
кретањем у служби, 2. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије), у складу 
са прописом који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године (за радна места 
под бројем 1 и 2), односно оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању VI/1 ниво образовања (за 
радно место под бројем 3.), 3. извод из казнене евиден-
ције о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3 усло-
ва (за сва радна мета), 4. доказ о адреси на којој станује 
кандидат (као доказ овог услова кандидат може доста-
вити било који документ издат од надлежног органа) (за 
сва радна места), 5. извод из матичне књиге држављана 
Републике Србије (за сва радна места), 6. доказ о знању 
српског језика (ако кандидат прилаже диплому о заврше-
ном школовању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов) (за сва радна места). Кан-
дидати који буду изабрани, пре закључења Уговора о 
раду, дужни су да достави уверење о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Пријаву са неопходном документацијом слати, 
поштом или лично, на адресу Панчево, Максима Горког 7. 
Информације на телефон: 013/2352-615.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”

18310 Бела Паланка, Светосавска бб.
тел. 018/855-077

1. Наставник музичке културе
са 80% радног времена

2. Наставник ликовне културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образовање: 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 пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са претходно 
завршеним студијама првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
степен и врста образовања морају бити у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21); лице које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; лице које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лице 
које има држављанство Републике Србије; лице које 
зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узети у разматрање. Уз попуњен пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, кандидат је дужан да приложи: пот-
писану биографију (CV); оверене копије диплома првог и 
другог степена мастер студија, односно оверену копију 
дипломе основних студија у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; оверену копију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену 
копију уверења о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а РС (не старије од 6 месеци); доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно васпитни рад-српског 
језика (доставља кандидат који није одговарајуће обра-
зовање стекао на српском језику). Пријаве доставити на 
горенаведену адресу. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 108/2015. године) 
и то: да је стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника Економске школе Пирот 
и подручје рада, за педагога и психолога: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора школе, да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати, уколико имају, подносе 
и извештај просветног саветника. Ако је кандидат лице 
које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кан-
дидати у пријави прилажу: радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да 
имају најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, лекарско уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, које не сме бити старије од 6 месе-
ци; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; уверење о држављанству Републике 
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Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оквирни план рада за време мандата. Кандидат изабран 
за директора који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве, са назнаком „Кон-
курс за директора“, подносе се лично у секретаријату 
школе или поштом на горе наведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

18330 Бабушница, Омладинских бригада бб.
тел. 010/385-026

e-mail: gimbab@ptt.rs

Наставник биологије
са 50% радног времена (40% радног времена 

у одељењима смера општи тип гимназије и 
10% радног времена у одељењима подручја 

рада Машинство и обрада метала)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020), и то да: а) има одговарајуће 
високо образовање у складу: са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020), односно одговарајуће високо образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
(ово лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), са чланом 2. ст. 1 т. 12) Правилникa о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 
1/2021): (1) професор биологије; (2) дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) 
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; (5) 
дипломирани професор биологије; (6) дипломирани био-
лог - мастер; (7) дипломирани биолог заштите животне 
средине; (8) мастер биолог; (9) мастер професор био-
логије; (10) дипломирани професор биологије мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије био-
логије, и са чланом 2. ст. 1 т. 12) Правилникa о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): (1) профе-
сор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) професор био-
логије - хемије; (5) дипломирани професор биологије и 
хемије; (6) дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; (7) дипломирани биолог, смер зашти-
та животне средине; (8) дипломирани биолог заштите 
животне средине; (9) дипломирани биолог - еколог; (10) 
дипломирани професор биологије; (11) дипломирани 
професор биологије - мастер; (12) дипломирани биолог - 
мастер; (13) дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
(14) дипломирани професор биологије - хемије - мастер; 
(15) мастер биолог; (16) мастер професор биологије; б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидат уз пријавни формулар 

прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидат који је стекао академ-
ско звање мастер доставља и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија); оригинал уверења 
или потврде да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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 – издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику (оригинал или ове-
рена фотокопија), потписану краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима. Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти, непосредно или поштом на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“, са назнаком: „Конкурс за пријем у рад-
ни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Телефон за контакт: 010/385-026.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно лице са завршеним четвртим степеном стручне 
спреме (гимназије или економске струке); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад. Кандидати уз пријавни форму-
лар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење или потврду о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискри-
минаторно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања.

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), да испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је: (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипло-
мирани математичар за теоријску математику и при-
мене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар - информа-
тичар; (6) дипломирани математичар - професор мате-
матике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике и рачунарства; (9) 
дипломирани математичар - астроном; (10) дипломира-
ни математичар - теоријска математика; (11) дипломи-
рани математичар - примењена математика; (12) дипло-
мирани инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); (13) дипломирани информатичар; 
(14) дипломирани професор математике – мастер; (15) 
дипломирани математичар - мастер; (16) дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
основи геометрије); (17) професор математике - тео-

ријско усмерење; (18) професор математике - теоријски 
смер; (19) мастер математичар; (20) мастер професор 
математике; (21) дипломирани професор математике и 
рачунарства - 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 сту-
дијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије).

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз 
пријавни формулар, који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена, уверење или потвр-
да о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
и да није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа; извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад – оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој способ-
ности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар 
са потребном документацијом се подноси лично или се 
шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 118, 
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови“ и на огласној табли Националне 
службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“

18313 Црвена Река
тел./факс: 018/4858-806

e-mail: skolacreka@gmail.com

Наставник математике
са 78% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одгова-
рајуће образовање прописано чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланом 3 став 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21; да кандидати имају стечено јед-
но од следећих звања: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математичар - мас-
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тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани мате-
матичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - 
математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар; дипломира-
ни математичар - механичар; мастер професор предмет-
не наставе; мастер математичар - професор математике. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) 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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: кратку биографију (CV) и), ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 
степену и врсти стручне спреме, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, у 
складу са чланом 3 став 9 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); уверење 
надлежне полицијске управе (МУП-а) да није осуђиван, 
оригинал не старији од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Одлу-
ку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и сте-
пена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, лично у школи или на 
адресу: ОШ „Јован Аранђеловић”, 18313 Црвена Река, са 
назнаком „За конкурс“. Контакт особа: секретар школе, 
тел. 018/4858-806. 

Наставник ликовне културе
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 3 став 4. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 

РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21) односно да је стекао једно од следећих 
звања: дипломирани сликар, академски сликар - ликов-
ни педагог, академски графичар - ликовни педагог, ака-
демски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар 
- професор ликовне културе, дипломирани графичар 
- професор ликовне културе, дипломирани вајар - про-
фесор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер 
- професор ликовне културе, дипломирани уметник нових 
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломи-
рани уметник фотографије - професор ликовне културе, 
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, 
дипломирани вајар - професор, дипломирани графички 
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани 
графичар, дипломирани графичар - професор, професор 
ликовних уметности, мастер ликовни уметник (заврше-
не основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), мастер 
примењени уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно примење-
не уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестау-
ратор (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примење-
не уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна; дипломирани кости-
мограф; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); дипломирани 
сценограф; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 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 међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави школи: крат-
ку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању, степену и врсти стручне спре-
ме, прописани чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са чланом 3. став 4. 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21)); уверење да није осуђиван, 
оригинал не старији од 6 месеци, издаје надлежна поли-
цијска управа (МУП); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду 
да зна српски језик, а за лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија након добијања резул-
тата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се 
разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, 
као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове 
у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС“, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом тра-
женим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, лично у школи или на адресу: ОШ „Јован Аранђело-
вић”, 18313 Црвена Река, са назнаком „За конкурс“. Кон-
такт особа: секретар школе, тел. 018/4858-806.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и ако 
има: 1) више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста; средње образовање у трајању од четири 
године; 2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС, не старије од 6 месеци; уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не старије 
од 6 месеци); пријавни формулар (образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја). Кандида-
ти подносе документа у оригиналу или оверене копије. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, достављају установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште (са повратницом), на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код директора и секретара 
Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и 
преко телефона: 012/210-308.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 Костолац, Боже Димитријевића бб.

Наставник електрогрупе предмета
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у часопису „Послови“. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и одштапани пријавни 
формулар са потребном документацијом достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и сле-
дећу документацију: 1. пријавни формулар (попуњава се 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); 2. оригинал или оверену 
фотокопију 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 пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог 
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степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 3. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 4. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 5. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима (што се доказује 
пре закључења уговора о раду); 6. уверење да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићеним међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а 
прибавља га код надлежне полицијске управе); 7. доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европских системом преноса бодова. Напред наведено 
образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу (доставља се оригинал или оверена 
фотокопија документа којим се доказује потребно обра-
зовање); 8. да зна српски језик и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу: Техничка школа 
са домом ученика “Никола Тесла” Костолац, Боже Дими-
тријевића бб., 12208 Костолац. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у обзир.

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време до повратка  

одсутног запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштапани пријавни формулар 
са потребном документацијом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу доку-
ментацију и то: 1. пријавни формулар (попуњава се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), 2. оригинал или оверену 
фотокопију 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 студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 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 заштићеним међуна-
родним 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 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 
установи, у складу са Европских 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 фотокопија 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 адресу: Тех-
ничка школа са домом ученика „Никола Тесла“ Костолац, 
Боже Димитријевића бб., 12208 Костолац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

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

e-mail: osvoluja@gmail.com

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) ,као и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у ОШ “Слободан Јовић” 
Волуја, и то: а) да имају одговарајуће образовање: средње 
образовање; б) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 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 за законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да имају држављанство Репу-
блике Србије; д) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
следећу потребну документацију: извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе: да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); радну биографију – ЦВ и 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад се доставља уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; доказ представља потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Доказ да кандидат има физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење, не старије од 6 месеци). Сва 
документација се, дакле, подноси у оригиналу или овере-
ној фотокопији, не старијој од 6 месеци. 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 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дада од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама школе. Пријаве са доказима 
о испуњености услова се предају непосредно у секрета-
ријату школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часо-
ва или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 
12256 Волуја бб. Пријаве се предају у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на радно 
место ____ (навести радно место за које се конкурише“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12305 Мелница

Оглас објављен 10.11.2021. године, у публикацији 
“Послови”, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
И ИСПРАВКЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

Оглас објављен 24.11.2021. године у публикацији „Посло-
ви“ (број 961) поништава се у целости.

Исправка огласа објављена 01.12.2021. године, у пуб-
ликацији „Послови“ (број 962), поништава се у целости.

ПРИЈЕПОЉЕ

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

31330 Прибој, Вука Караџића 5

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС – Просветни 
гласник“, број 16/15, 11/16, 2/17, 1/19 и 9/19); б) да 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик – језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); доказ да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика – језика на коме 
се остварује образовно- васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старији од 6 месеци) доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа (суда, органа општинске/градске управе, јавног 
бележника). Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком „Пријава на конкурс“, 
на адресу: Машинско-електротехничка школа, 31330 
Прибој, Улица Вука Караџића 5. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
31300 Пријепоље, Пионирска 1

1. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 – 
др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник – Просветни гласник“, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 
и 2/20) и то: да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, односно групе предмета; б) 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; да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у настави, у складу са Европским системом прено-
са бодова; за кандидате са положеним стручним испитом 
или лиценцом за наставника сматра се да имају наве-
дено образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, 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 да за њега није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са пријавом на конкурс и попуњеним и одштампаним 
пријавним формуралом доставља школи. Уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и попуњеним 
пријавним формуларом треба приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности – уверење из казнене евиденције 
да лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи 
(доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду, не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс, са кратком биографијом (ЦВ) и са потребним доку-
ментима, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају се лично или на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично или путем 
телефона: 033/781-999.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ“

31337 Кратово, Прибојска Бања

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 24 и 
26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 
54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене члано-
вима: 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020) и усло-
ве предвиђене Правилником о врсти и степену образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21). Услови из члана 139 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-

ности услова из члана 139 став 1 тачке 1), 3), 4) и 5) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачке 2) Закона о основама система 
образовања и васпитања ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат мора да испуњава 
услове из члана 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и 
тачка 2 истог члана Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/19 и 6/2020), и то: да поседује одговарајуће високо 
образовање за стручног сарадника психолога у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, матер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовања до 
10. септембра 2005. године. Кандидат мора да испуњава 
услове из чл. 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 
6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи, и то: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању (доказ не 
старији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (доказ не старији од 6 месеци), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђива-
ности (доказ не старији од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију дозволе за рад – лиценцу за рад струч-
ног сарадника и радну биографију. Пријава кандидата 
који није положио испит за лиценцу неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит. У поступку одлучивања 
о избору конкурсна комисија врши ужи избор кандидата 
који се упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Бла-
гоје Полић“ Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са 
назнаком „За конкурс“. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање. Све додатне информације 
могу се добити на телефон: 033/2436-041 или путем 
имејла школе: osblagojepolickratovo@gmail.com.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

тел. 033/712-157

Наставник рачунарства и информатике
са 50% радног времена

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и услове предвиђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, бр. 15/2013, 7/2019), односно да има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне студије дру-
гог степена који комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или област педагошке 
науке; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
образовање из психолошких, педагошких и медодичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у настави, у складу са ЕСПБ, за кан-
дидате са положеним стручним испитом или лиценцом 
за наставника сматра се да имају наведено образовање.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није лице осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 

дела против полне слободе, правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати школи подносе 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, диплому (оригинал или 
оверену копију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци), уве-
рење из матичне књиге рођених (оригинал или фотоко-
пију), извод из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а (не старији од шест месеци), доказ 
надлежног суда да се против кандидата не води поступак 
(не старији од шест месеци). Доказ о знању српског јези-
ка као и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи, доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику). Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а који су се благовре-
мено и са потпуном документацијом јавили на конкурс 
и који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба за 
запошљавање у Пријепољу, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити лично или путем телефона: 033/712-157.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
31330 Прибој, 12. јануар 104

тел. 033/2445-437, 065/3163-300

Директора
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. У погледу образовања кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ број: 88/17. и 27/18.), и то: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, спецјалистичке академске студије) и 
то: - студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; - студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 
и 2 закона, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
2. дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручних 
сарадника у основној школ, 3. да има психичку, физичку 
и здравстену способност за рад са децом и ученицима, 
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимања малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања и давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђрно дискриминаторско понашање, 5. да има 
држављанство Републике Србије, 6. да зна српски језик 
(достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику.) 7 да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
8 да има обуку и положен испит за директора устано-
ве. Кандидати који намају положен испит дужни су да га 
положе у року од 2 године од ступања на дужност дирек-
тора. Кандидат подноси следећу документацију: .Пријаву 
са биографским подацима кандидата и кретањем у 
служби, адресом становања, бројем телефона, адресом 
електронске поште; 2.оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3.оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); 
4.потврду о радном искуству у области образовања и 
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васпитања; 5.доказ о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторског понашања -уверење из МУП-а: 6. доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
нити истрага -уверење из Суда; 7. извод из МК рођених 
(не старије од 6 месеци); 8.уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); 9. доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење, 10. оверену фотокопију лиценце за 
директора уколико је поседује; 11. доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег 
вредновања за кандидате који су предходно обављали 
дужност директора. Директор се бира на период од 4 
године. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све информације у 
вези конкурса могу се добити код Бранислава Јечменице 
секретара школе на тел. 033/2445-437; моб. 065/3163-
300. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се непосредно у секретаријат школе или поштом са наз-
наком “Пријава на конкурс за директора - не отварати” 
на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 31330 Прибој, 12. 
јануара 104.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТ. КАРАЏИЋ”

31319 Јасеново
тел. 033/2684-404

1. Наставник математике
са 88,89% радног времена

2. Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. услови за наставника и стручног сарадника: 
поред општих услова за заснивање радног односа про-
писаних чланом 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
одговарајуће образовање прописано чл. 139, 140 и 142 
и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021) за 
рад на радном месту наставник математике; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није лице осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
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 ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs /FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са попуњеним и 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и 
одштампан пријавни формулар; кратку биографију (ЦВ); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) 
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 које 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела наведена у условима из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија); доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико обра-
зовање није стечено на српском језику (оригинал или ове-

рена копија); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом и ученицима 
- овај документ је потребно да достави једино изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Све оверене 
фотокопије или оригинали напред поменуте документа-
ције не смеју бити старије од 6 месеци. Конкурс спрово-
ди конкурсна Комисија именована од стране директора 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од осам дана од 
истека рока за пријем пријава. 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 стандрадизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, 
у року од осам дана од дана достављања решења. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ако по конкурсу није изабран није-
дан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам 
дана. Пријаве треба послати у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс”, на адресу: ОШ „Вук Ст. Караџић”, 
31319 Јасеново или доставити лично у просторијама шко-
ле. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона 033/2684-404.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник биологије
на одређено време до повратка  

радника са функције.

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то: 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, дипломира-
ни биолог, професор биологије-хемије, дипломирани про-
фесор биолгије и хемије, диплмирани биолог за екологију 
и заштитиу животне средине, дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине, дипломирани биолог заштите 
животне средине, диполомирани биолог-еколог, дипло-
мирани професор биологије, дипломирани професор био-
логије-мастер, дипломирани биолог-мастер, дипломирани 
молекуларни биолог-мастер, дипломирани професор био-
логије-хемије, мастер биолог, мастер професор биологије. 

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб.

тел. 027/371-373

Наставник руског језика
за 55% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-

дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; занимања за обављање послова наставника 
руског језика утврђена су одредбама Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012-11/2019); да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним и попуњеним формуларом 
са адресом и контакт телефоном достављају школи. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампани пријавни образац - пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете; 
доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству, доставље-
но уверење о држављанству не сме бити старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања конкурса); извод из 
матичне рођених (са холограмом, оригинал или оверена 
фотокопија); оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија), не старији од шест месеци 
у односу на дан објављивања конкурса, који кандидат 
прибавља од надлежног органа МУП-а; доказ о знању 
српског језика (на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад) издат од стране надлежне установе, доставља се 
ако кандидат није стекао диплому о одговарајућем обра-
зовању на српском језику. Лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу или донети лично.

Домар

Домар
за 50% норме

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик. Уз одштампан пријавнии формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја приложити: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
уверење из МУП-а о некажњавању (не старије од 6 месе-
ци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу 
или донети лично.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
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високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/2020) даље: 
Закон, односно високо образовање стечено: на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске сту-
дије (студије другог степена из научне, однос но стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 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 у ком случају је неопходно 
да су завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце) наставника; поседовање 
лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу 
на поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично длео 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-
на- родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; нај-
мање осам година рада на пословима образовања и вас-
питања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег обра зовања. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образо-
вање сте- чено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи на пословима образовања 
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (оригинал или оверен пре-
пис/фотокопије уверења о држављанству, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; оцену о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс 
јавило лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора школе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); доказ о неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично длео 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога; доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима; радну 
биографију са доказима о стручним и организационим 
способностима; оквирни план рада за време мандата. 
Неће се разматрати пријаве које су неразумљиве, небла-
говремене, непотпуне, са документацијом која садржи 
неоверене фотокопије докумената, документација ста-
рија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријав-
ни формулар и пријаву са кратком биографијом са кон-
курсом траженим документима и доказима о испуњавању 

услова, доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Конкурсној комисији, за конкурс - директор школе на 
мандатни период од четири године“.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 027/8362970

Спремачица

Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - први степен стру-
чне спреме; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају установи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе или сведо-
чанства о стеченом образовању; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовноваспитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику; уверење о неосуђиваности и уверење да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага за кривична дела.Лекарско уверење 
се доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком за 
конкурс или доставити лично. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/8100-055

Наставник физике
за 90% норме

Наставник ликовне културе
за 70% норме

УСЛОВИ: За наставника физике и ликовне културе може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 
139 и. чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019) и то: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; основне студије у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, 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 за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: оверени препис или фотокопију дипломе о 

завршеном одговарајућем образовању; оверени препис 
или фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу 
односно стручном испиту (дозвола за рад) за наставника 
или стручног сарадника; оверени препис или фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије и оверени 
препис или фотокопију извода из матичне књиге рође-
них и који не може бити старији од 6 месеци; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби; уверење суда да про-
тив њега није покренута истрага, нити поднет оптужни 
предлог, нити подигнута оптужница за кривична дела из 
надлежног суда. Уверење (ПУ) да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на наведену адресу школе, 
са назнаком Конкурс за наставника физике и наставника 
ликовне културе или лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб.

тел. 026/4761-078

Наставник српског језика и књижевности
за 43% радног времена, 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 васпитања и то: да је стекао одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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, или студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски 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 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 психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом 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 члана 142 Закона о основа-
ма 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 испита за лицен-
цу. Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања, прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника у основној школи. Услови из става 2 тачка 1 ове 
одлуке доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 2 тачка 1 подтачке 1), 3), 4) и 5) ове одлуке сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз попуњен 
и одштампан пријавни формулар који се може преузети 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење поли-
цијске управе са изводом из казнене евиденције издатог 
од стране МУП-а РС, не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); извод из 
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матичне књиге рођених; доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – доставља само кандидат који који није сте-
као диплому на српском језику (потврда, уверење или 
други документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по пограму одговарајуће високошколске 
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 
кандидат 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 докумената која нису оверена од надлежног 
органа неће се узимати у обзир. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована решењем донетим од стране 
директора школе. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства, мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена – основне 
академске студије у области машинског инжењерства. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Машинство. Уз одштампан 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, на конкурс доставити: оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да кандидат није осуђиван, а за наставника – уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у образовању 
или положеном испиту за лиценцу (осим за лица која 
заснивају радни однос у својству приправника или на 
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, 
кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни 
су да се подвргну провери психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка, а у складу са чланом 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду 
који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Наставник практичне наставе  
– за електротехничку групу премета – 

Слаба струја
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског, 
VII степен стручне спреме – мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, претходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и рачунарства, 
са свим студијским програмима осим из области енерге-
тике, VII степен стручне спреме – специјалиста струков-
ни инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене струковне студије првог степена на студијским 
програмима осим из области енергетике, VI степен струч-
не спреме инжењер електронике, V степен стручне спре-
ме електротехничке струке и петогодишње радно иску-
ство у струци стечено после полагања специјалистичког, 
односно мајсторског испита. Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139, 
140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника. Уз одштампан попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења 

о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није осуђиван, а за наставника – уверење о положеном 
стручном испиту за рад у образовању или положеном 
испиту за лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин утврђен као 
за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва 
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се подвр-
гну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Кандидат мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду и услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020). Уз одштампан попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није осуђиван, а за наставника – уверење о положеном 
стручном испиту за рад у образовању или положеном 
испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин утврђен као 
за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва 
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се подвр-
гну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Кандидат мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/616-392

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
и степену образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној школи 
за извођење наставе и других облика образовно-васпит-
ног рада из обавезног изборног предмета страни језик 
– немачки језик; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
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; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом школи достављају: 1. радну биографију; 2. уве-

рење о држављанству; 3. извод из матичне књиге рође-
них; 4. диплому или уверење о стеченом образовању; 5. 
уверење о положеном испиту за лиценцу или уверење о 
положеним испитима из психологије, педагогике и мето-
дике од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; 6. уверење о неосуђиваности 
које издаје надлежна полицијска управа; 7. кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику потреб-
но 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 фотокопије (овера не сме бити 
старија од 6 месеци). Уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности 
не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико се, уместо 
дипломе, прилаже уверење о стеченом образовању, оно 
не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непот-
пуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене неове-
рене фотокопије потребних докумената, неће се узимати 
у разматрање. Пријаве донети лично или послати поштом 
на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, телефоном на бр. 
026/616-392 или путем мејла: djordjeddskola@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНА ЈЕВТИЋ”

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Дефектолог – наставник
у одељењу за ученике са сметњама у развоју 

и инвалидитетом

Наставник предметне наставе – српски 
језик

са 94,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20), који прописују да у радни однос у школи 
може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то: 1) да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 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 обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат уз фор-
мулар за пријаву на конкурс подноси: 1. доказ о одго-
варајућој врсти образовања и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
високом образовању); 2. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима; 3. 
доказ 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 (уверење МУП-а, не старије од шест месеци); 4. 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених; 5. 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); 6. кратку биографију. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар који се може преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС. Документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и кратком биографијом, доставити поштом 
или лично (у секретаријату школе, радним данима од 8 до 
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12 часова) на адресу: ОШ „Брана Јевтић”, Кусадак, 11425 
Кусадак. Пријаве се достављају у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава на конкурс ____ (навести радно место 
за које се конкурише) – не отварати”. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани каднидат пре закључења уговора о раду. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар 
школе, телефон: 026/351-005, радним данима од 10 до 12 
часова. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке 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. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама школе. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Приложена конкурсна документација 
се по завршетку конкурса не враћа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ „II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, 8. октобар 10

тел. 026/4861-006

Наставник физичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 16/2020, 3/2021, 4/2021); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а осталу потребну документацију 
(оверену копију дипломе о стеченом образовању, потпи-
сану биографију, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену копију уверења 
о неосуђиваности, све не старије од 6 месеци) заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања пропи-
сано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јес-
те лице које је стекло одговарајучће образовање: 1) на 
студијама другог степена – (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, или специјалистичке, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
(3) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Чла-
ном 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом бодова. Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи прописани су степен и врста образовања 
за извођење наставе и других облика образовно-васпит-
ног рада на радном месту: професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипл. педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипл. тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, профе-
сор физичког васпитања - дипл. кинезотерапеут, дипл. 
професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије, професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и 
спорта, професор спорта и физичког васпитања, профе-
сор спорта и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе. Кандидат попуњава пријавни формулар, који 
је објављен на званичној интернет страници МПНТ, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Кандидат уз пријаву 
треба да достави школи: доказ да поседује одговарајуће 
образовање (оверену фотокопију дипломе или уверење 
о завршеном високом образовању, кандидати са звањем 
мастер и диплому односно уверење о завршеним основ-
ним академским студијама) - да је држављанин Србије 
(уверење о држављанству РС, оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија), доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење Министарства унутрашњих 
послова, надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван); доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
и пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на кон-
курс се подносе у затвореном коверту, са назнаком „За 
конкурс“, поштом на адресу ОШ „II шумадијски одред“, 
8. октобра 10, 11325 Марковац или непосредно предају 
секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити сваког радног дана код секретара школе, од 
10 до 12 часова или на телефон: 026/4861-006.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/1713/2018, 11/2019, 2/2020, 16/2020, 3/2021, 4/2021); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни 
фолмулар на званичној интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а осталу потреб-
ну документацију (оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, потписану биографију, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству, оригинал или овере-
ну копију уверења о неосуђиваности, све не старије од 6 
месеци) заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају на адресу школе. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописано је да наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајучће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, или специјалистичке, 
специјалистичке академске студије) и то: (4) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (5) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тердисци-

плинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (6) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Чланом 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са европским системом бодова. Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи прописани су степен и врста 
образовања за извођење наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада на радном месту: наставник раз-
редне наставе: 1) професор разредне наставе, 2) про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, 3) професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) 
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ мастер, 6) про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Остало: кандидат попуњава пријавни формулар 
који је објављен на званичној интернет страници МПНТ, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Кандидат уз 
пријаву треба да достави школи: доказ да поседује одго-
варајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или 
уверење о завршеном високом образовању, кандидати 
са звањем мастер и диплому односно уверење о заврше-
ним основним академским студијама), да је држављанин 
Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или ове-
рена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), доказ о неосуђиваности 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 кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење Министарства унутрашњих 
послова, надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван); доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
и пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на кон-
курс се подносе у затвореном коверту са назнаком „За 
конкурс“, поштом на адресу: ОШ „II шумадијски одред“, 
8. октобра 10, 11325 Марковац, или непосредно предају 
секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити сваког радног дана код секретара школе, од 
10 до 12 часова или на телефон: 026/4861-006.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у ОШ „II шумадијски одред” у Марковцу број 265 од 
23.02.2018. године – да има завршену основну школу 
и завршену обуку за руковање парним котлом; да има 
психичку, физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне и пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се 
подносе у затвореном коверту са назнаком „За конкурс”, 
поштом на адресу: ОШ “II шумадијски одред”, 8. октобра 
10, 11325 Марковац или непосредно предају секретарија-
ту школе. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
сваког радног дана код секретара школе, од 10 до 12 
часова или на телефон: 026/4861-006.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци, Краља Александра 95

тел. 026/781-082

Чистачица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који мора да има: завршено основно образовање и вас-
питање; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том), 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Херој Света Младеновић” Сараорци, Краља Алек-
сандра 95, 11315 Сараорци. Сва потребна обавештења 
могу се добити код секретара школе на број телефона: 
026/781-082.

СОМБОР

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор

Доситеја Обрадовића 2
тел. 025/417-233

Наставник рачунарства и информатике

Радник на одржавању хигијене – 
спремач

Административно-финансијски референт
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1. одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама образовања и васпитања, а према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник“, број 1/21), односно 
за радно место спремач: минимум основно образовање, 
радно место административно-финансијски референт, 
минимум средња стручна спрема економско-правног 
усмерења; 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 3. 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Учесници конкурса обавезни су да поднесу: пријав-
ни формулар (објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете); кратку биографију (ЦВ); дипло-
му, односно оверену фотокопију исте о стручној спреми; 
уверење о држављанству, односно оверен документ о 
истом, не старије од шест месеци; лекарско уверење дос-

тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
уверење о неосуђиваности. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објаве у листу „Послови“. Пријаве поднети на горе-
наведену адресу, поштом или лично. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Ближе инфор-
мације се могу добити путем телефона 025/417-233.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
25253 Ратково, Ратка Павловића бб.

тел. 025/883-915

Наставник физике
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање, б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 пона-
шање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 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 осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Ратко Павловић Ћићко” Ратково, Ратка 
Павловића бб. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Ратко Павловић Ћићко“, Ратка Павловића 
бб., 25253 Ратково. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти са назнаком за „Конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника физике”.

Наставник математике
за 55,55% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање, б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за 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 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, личну 
биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о рад. Сви докази се подносе 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 осам 

дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. 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. Разговор 
са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Ратко 
Павловић Ћићко” Ратково, Ратка Павловића бб. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова, или поштом на адресу: ОШ „Ратко 
Павловић Ћићко“, Ратка Павловића бб., 25253 Ратково. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос на радно место 
наставника математике”.

Наставник руског језика
за 77,77% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање, б) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 пона-
шање; г) држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности 
не старије од 6 месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 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 осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у 
просторијама ОШ „Ратко Павловић Ћићко” Ратково, Ратка 
Павловића бб. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, 
сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу: ОШ „Ратко Павловић Ћићко“, Ратка Павловића 
бб., 25253 Ратково. Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника руског језика”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ 

„ВУК КАРАЏИЋ“
250000 Сомбор, Радоја Домановића 98

тел. 025/459-081

Дефектолог наставник у посебним 
условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службе-
ни гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуни услове 
ускладу са чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), 
без обзира на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће 
образовање из чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) и то: да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
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мет, 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 област педагошких наука, 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1 
преамбула 2 мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту 
образовања у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања, наставника, стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
број 17/2018); обавезно образовање лица из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20) је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирањаод 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; наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела примање или 
давање мита: за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) да има држављанство Репу-
блике Србије, 5) да зна српски 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 угово-
рао раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

Наставник физичког васпитања у 
посебним условима

са 65% радног времена

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање, VII степен 
стручне спреме, професор физичког васпитања са дефе-
ктолошком оспособљеношћу, професор физичке културе 
са дефектолошком оспособљеношћу, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће за кривична дела примање или давање 
мита: за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговорао раду. 
Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи.

Наставник енглеског језика и 
књижевности у посебним условима

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
VII степен стручне спреме, професор енглеског језика и 
књижевности са дефектолошком оспособљеношћу мастер 
професор енглеског језика и књижевности са дефекто-
лошком оспособљеношћу, дипломирани дефектолог са 
поседовањем знања језика најмање на нивоу Б1 (Зајед-
ничког европског оквира), мастер дефектолог са поседо-
вањем знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједничког 
европског оквира); ниво знања Б1 доказује се уверењем 

о положеном одговарајућем испиту на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији или међународно при-
знатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће за кривична дела примање или 
давање мита: за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски 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 угово-
ра о раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

Спремачица у посебним условима
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: I, 
II, III, IV степен стручне спреме, доказ – диплома/сведо-
чанство о завршеној основној, средњој школи или завр-
шеном занату, 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да има држављанство РС, 5) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3) 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се 
пре закључења уговорао раду. Посебни услови рада: у 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део Ново на сајту). Кандидати достављају уз 
пријаву: оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеном образовању (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена копија), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), доказ 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за напред 
наведена кривична дела – извод из казнене евиденције 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); доказ да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом.

Дефектолог наставник у посебним 
условима

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Дефектолог наставник у посебним 
условима

наставник обавезних ваннаставних 
активности – индивидуалне логопедске 
вежбе, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-

ни гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуни услове 
ускладу са чланом 139 ст. 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/2018 
– др. закони и 6/20), без обзира на радно искуство и пол 
и то: 1) одговарајуће образовање из чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) 
и то: да је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета – студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или област 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године: 
лице из тачке 1 преамбула 2 мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
има степен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања, наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, број 17/2018); обавезно обра-
зовање лица из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/18 – др. закони, 10/19, 6/20) је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирањаод 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 психо-
логије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20); 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 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 српски 
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 уговорао раду. Посебни услови рада: у 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидите-
том. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја – део Ново на сајту), оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном образовању (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена копија), доказ да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за напред наведена кривична дела, извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), 
доказ да знају 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 високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, подноси се пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом.

За сва радна места: Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Пре доношења одлуке 
о избору кандидата који су изабрани у ужи избор, чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложе-
ни 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 у 
року од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити лично у секретаријат школе или 
слати препорученом поштом на адресу: Школа за основ-
но и средње образовање са домом „Вук Караџић“, Радоја 
Домановића 98, 25000 Сомбор. Назначити на коверти „За 
конкурс“.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

тел. 025/421-217

Наставник практичне наставе – 
услуживање

практична настава и настава у блоку

Наставник предметне наставе – 
економска група предмета

Наставник предметне наставе – немачки 
језик

Наставник предметне наставе – српски 
језик и књижевност

за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1. има одговарајуће образовање – за наставнике 
(из члана 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) којим је прописано да је 
наставник лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или 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 10.09.2005. године; лице из тачке 1) подтач-
ка (2) мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; изузетно, наставник јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем и 
одговарајућих Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19, 9/19, 2/2020 и 1/2021) 
– наставник предметне наставе, економска група предме-
та; Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16 – исп. 13/16, 2/17, 
13/2018, 7/19, 2/2020 и 1/2021) – наставник предметне 
наставе – немачки језик и наставник предметне наста-
ве – српски језик и књижевност; Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) – 
наставник предметне наставе – услуживање (практична 
настава и настава у блоку). 

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: има одговарајуће образовање, основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријаву кандиндат 
подноси: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању (поред дипломе студија дру-
гог степена, потребно је приложити оверену фотокопију 
дипломе студија првог степена – прилажу само канди-
дати који су завршили студије другог степена, однос-
но мастер студије) – наставници; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи – за чистачицу; 
2. уверење, оригинал или оверена фотокопија, да кан-
дидат 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 кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање – уверење издато од МУП-а, не старије 
од шест месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс; 3. уверење о држављанству, оригинал или оверена 
фотокопија; 4. оригинал или оверена фотокопија доказа 
о знању српског језика (диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или потврда о положеном 
испиту из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе); 5. биографију – ЦВ. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору кандидата кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном докумен-
тацијом подносе се непосредно или путем препоручене 
поште на адресу школе: Средња економска школа Сом-
бор, Апатински пут 90, 25000 Сомбор, са назнаком „Кон-
курс за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве комисија неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН ПУЗИЋ“

22400 Рума, Партизанска бб.
тел. 022/479-334

Наставник математике
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони 10/2019, 6/2020 и 52/2021) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 
и 1/2021).

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан и уредно попуњен пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); кратку биографију; ове-
рен препис дипломе о завршеном одговарајућем обра-
зовању; уверење – потврду факултета о језику на коме 
је завршио студије за наставника математике; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не 

старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције (не 
старији од 6 месеци); уверење да се против кандидата 
не води истрага или кривични поступак (не старији од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту; остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступка, 
по окончању конкурса за кандидате који су ушли у ужи 
избор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у часопису „Послови“ и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса достављају се путем поште или лично на горена-
ведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета 
у законском року. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон: 022/479-334. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/210-0811

e-mail: sm.osmartinci@gmail.com

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидат испуњава и посеб-
не услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1) да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, односно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора 
да испуњава и услове прописане чланом 6 став 1 тачка 
8 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); 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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правногсаобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет страни-
це, потребно је да кандидат достави школи: кратку био-
графију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју, 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, 
степена и врсте стручне спреме, прописаних чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
и чл. 6 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службенигласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 
и 17/2021) (не старију од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван (оригинал, не старији од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 9715.12.2021. |  Број 964 |   

старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику – потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
медицине рада) прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Све копије се оверавају код јавног 
бележника. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и 
степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и дока-
зима о испуњавању услова доставити у року од 8 данаод 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс – стручни сарадник – библиотекар” 
или лично у просторијама школе, сваког радног дана од 8 
до 12 часова. Све информације о конкурсу могу се добити 
од секретара школе, на број телефона: 022/210-0811 и 
022/669-405.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1

тел. 022/506-603

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова ОШ 
„Бранко Радичевић“ Марадик, кандидат мора испуња-
вати и посебне услове прописане у члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 
6/2020): 1) да има одговарајуће образовање – да има 
средње образовање, и то: машинског, електротехнич-
ког, односно водоинсталатерског смера; пожељно је 
да има положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском, за послове руковања постројењем у кот-
ларници); 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар кандидати достављају следећу документацију: 1. 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
4. уверење о неосуђиваности, не старије од 3 месеца 
(оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; 6. доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставиће само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Пријаве на конкурс, са потребном докумен-
тацијом, доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон: 022/506-603. 

ОШ „РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“
22326 Чортановци
Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова ОШ „Ружа 
Ђурђевић Црна“ Чортановци, кандидат мора испуњавати 
и посебне услове прописане у члану 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/2020): 1) да 
има одговарајуће образовање – основно образовање, 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућем образовању; 2. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију); 4. уверење о неосуђиваности, не старије од 
3 месеца (оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; 6. доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставиће само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Пријаве на конкурс, са потребном докумен-
тацијом, доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 022/580-009. 

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

тел/факс: 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник математике

Наставник математике
са 66,66% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена: мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова), односно степен и врста стру-
чне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).

Домар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у школи: завршен најмање трећи степен стручне спреме, 
односно завршена најмање средња трогодишња школа.

Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у школи: завршен најмање први степен стручне спреме, 
односно завршена најмање основна школа. 

ОСТАЛО: 1) да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 2) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да има држављанство Републике Србије; 4) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те; потписану пријаву са радном биографијом; овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (за наставника); доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за 
наставника); оверену копију сведочанства о завршеној 
средњој школи, најмање за трећи степен стручне спреме 
(за домара); оверену копију сведочанства о завршеној 
основној школи (за чистачицу); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Након обавље-
не психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора кандидати ће бити обавештени на број теле-
фона који напишу на пријави. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти на адресу школе, лично или 
поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

тел/факс: 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка раднице којој мирује радни однос 
због обављања функције председника СО 

Стара Пазова

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (стечено на студијама другог степена: мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно степен и врста стручне спреме 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19); да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
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понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписану пријаву са радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме; доказ о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који наведу на пријави. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се у затвореној коверти, на адресу школе, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра Првог 124
тел: 022/561-330

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
10/19, 6/20 даље: Закон), и то: 1) мора да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом чланом 22 став 1 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Јован Поповић“ Инђија дел. бр. 294 од 
23.03.2018. године и то четврти степен стручне спреме 
стечен након завршене средње школе; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неос-
уђиваности (извод из казнене евиденције, не старије од 
6 месеци), доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са ученицима. Лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве са приложеном документацијом предати у 
секретаријат школе или послати поштом на горе наве-
дену адресу.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

Стручни сарадник педагог – секретар 
установе

са 20 радних сати недељно  
(50% норме)

УСЛОВИ: образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 6 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). 
Услови у складу са чланом 139 Закона: одговарајуће 
образовање прописано Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да лице има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву 
на конкурс подноси следећа документа: пријавни фор-
мулар који можете наћи на интернет страници Минис-
тарства просвете; испуњеност услова у погледу врсте и 
степена стручне спреме доказује се оригиналом, односно 
овереном фотокопијом дипломе/уверења о звању и сте-
пену стручне спреме; доказ о неосуђиваности (уверење 
издаје надлежна полицијска станица); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Напомена: пријављени 
кандидати биће упућени на претходну проверу психофи-
зичке способности у складу са законом. Доказ о здрав-
ственој способности кандидата подноси се пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Сва потребна обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на тел. 022/472-035. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова подно-
се се на адресу школе: Главна 69, 22400 Рума, са назна-
ком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије и специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, 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 чети-
ри године, по пропису који уређује високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне 
школе, педагога или психолога, Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад директора 
- лиценцу за директора (кандидат који нема ту лицен-
цу може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); 4) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 5) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 

кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 
7) да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик); 8) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се преузи-
ма са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан да 
достави следећу документацију: 1) диплому о стеченом 
образовању (оригинал или оверену фотокопију); 2) уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (дозволи за рад) (оригинал или оверену фотоко-
пију); 3) дозволу за рад директора, односно лиценцу за 
директора школе (ако је кандидат поседује) (оригинал 
или оверену фотокопију); 4) уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци (оригинал или оверену фото-
копију); 5) извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); 6) доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
- оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
7) оригинал или оверену фотокопију уверења из суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); 8) оригинал или оверену фотоко-
пију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона (не старије од 6 месеци); 9) оригинал или овере-
ну фотокопију уверења надлежног привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ (не ста-
рије од 6 месеци); 10) потврду о радном искуству; 11) 
Уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од шест месеци, (оригинал или оверену фотокопију); 
12) извештај просветног саветника о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе). 13) биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе.Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на адресу: ОШ „Душан Јерковић” Инђија, Душана Јерко-
вића 1, са назнаком „Конкурс за директора”. За додатне 
информације обратити се секретару школе на телефон: 
022/561-420.

СУБОТИЦА

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност, професор српскохрватског језика 
са јужнословенским језицима, професор југословенске 
књижевности и српског језика, професор југословен-
ске књижевности са страним језиком, професор српског 
језика и књижевности, професор српске књижевности 
и језика, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност, дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски 
језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност; Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности), мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
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књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижев-
ношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност), мастер професор предметне 
наставе, мастер професор књижевности и језика (србис-
та). Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика.

Наставник рачунарства и информатике
УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани 
информатичар, професор математике, односно дипло-
мирани математичар, смер рачунарство и информати-
ка, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског, дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике, дипломирани 
инжењер за информационе системе, одсеци за информа-
ционе системе и информационе системе и технологије, 
дипломирани инжењер организације за информационе 
системе, одсеци за информационе системе и информа-
ционе системе и технологије, дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом, дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер рачунарства, 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-органи-
зациони, економска статистика и информатика, економ-
ска статистика и кибернетика, статистика и информати-
ка или статистика, информатика и квантна економија, 
дипломирани информатичар, дипломирани информати-
чар – пословна информатика, дипломирани информати-
чар – професор информатике, дипломирани информати-
чар мастер, дипломирани професор информатике мастер, 
дипломирани информатичар мастер пословне информа-
тике, дипломирани инжењер организационих наука мас-
тер, студијски програм Информациони системи и тех-
нологије, мастер математичар, мастер информатичар, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, мастер 
инжењер информационих технологија, мастер инжењер 
организационих наука (студијски програм Информацио-
ни системи и технологије или Софтверско инжењерство 
и рачунарске науке), мастер професор информатике и 
математике, мастер инжењер софтвера, мастер инжењер 
информационих технологија и система, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). Лица из става 1 ове тачке која су стекла 
академско звање мастер, морају имати, у оквиру заврше-
них студија, положено најмање пет информатичких пред-
мета (од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математика, 
што доказују потврдом издатом од стране високошколске 
установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информатика може да 
изводи и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. 

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

Техничар одржавања информационог 
система

са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршено средње образовање (четврти степен 
стручне спреме).

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: кандидат за радно место 
наставника треба да има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 – др. закони и 10/19) 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 и 7/19); у складу са чланом 142 обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овог закона је образовање 

из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, 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, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има образовање из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина; кандидат за радно место чистачице 
треба да има завршено основно образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у школи; кандидат за радно место техничара одр-
жавања информационог система треба да има завршено 
средње образовање – четврти степен стручне спреме у 
складу са Правилником о организацији и ситематизацији 
радних места у школи. Кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно васпитни рад – доказ да је кандидат 
средње, више или високо образовање стекао на српском 
језику или да је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ о знању 
српског језика у обавези је да достави кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику, 
док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на 
српском језику испуњеност овог услова доказује дипло-
мом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе 
доказао је испуњеност овог услова). Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 
1 и 2 и чланом 154 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају шко-
ли. Конкурс траје 8 дана од дана обљављивања у листу 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник филозофије
са 45% радног времена, на мађарском 

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

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломира-
ни филозоф, мастер филозоф, дипломирани професор 
филозофије, мастер професор предметне наставе. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије фило-
зофије. Поред дефинисане стручне спреме кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да има одговарајуће обра-
зовање, прописано чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/18 – др. закони) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 
2/20, 3/20, 14/20 и 1/21); у складу са чл. 142 обавезно 

образовање лица из члана 140 овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина 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; сма-
тра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из педагошких, психолош-
ких и методичких дисциплина. Кандидат треба да има 
и: психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности из 
МУП-а не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију доказа о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно васпитни рад – доказ да је 
кандидат средње, више или високо образовање стекао 
на српском језику или да је положио испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о знању српског језика је у обавези да достави 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику, док кандидат који је одговарајуће обра-
зовање стекао на српском језику испуњеност овог усло-
ва доказује дипломом о стеченом образовању (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог усло-
ва). Доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад доказује се овереном фотокопијом 
сведочанства (средњег образовања), дипломе или потвр-
де о положеном испиту о знању језика на одговарајућој 
високошколској установи. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способности канди-
дата за рад са децом и ученицима извршиће надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица

Зрињског и Франкопана 2

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику

3 извршиоца

Дпломирани дефектолог
на мађарском наставном језику

Дипломирани дефектолог, васпитач у 
дому ученика

на мађарском наставном језику
3 извршиоца

Дипломирани дефектолог, васпитач у 
дому ученика

на српском наставном језику
3 извршиоца
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Организатор практичне наставе
са 70% радног времена

Кувар-посластичар

Медицинска сестра – техничар

Чистачица
УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/18 
и 6/20) и Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних места Школског центра са домом учени-
ка „Доситеј Обрадовић” дел. бр. 309/18 од дана 20.4.2018. 
Осим одговарајућег образовања у смислу чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020; даље: 
Закон) и 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. 17/18 и 6/20) 
кандидат мора да испуњава и остале услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 Закона: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик, односно мађарски језик уколико конку-
рише за радно место наставника који образовно-васпитни 
рад остварује на том језику. Кандидат који нема обавезно 
образовање прописано чл. 142 Закона (психолошке, педа-
гошке и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs – одељак „Ново на сајту”) на конкурс достави: ове-
рену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђи-
вано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију дока-
за да зна српски језик (за сва радна места) и мађарски 
језик уколико конкурише за радно место наставника који 
образовно-васпитни рад остварује на том језику (оверена 
копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи 
или факултету на српском/мађарском језику или оверена 
копија уверења о положеном испиту из српског/мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање 
из члана 140 Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна срп-
ски језик); биографију са прегледом радних ангажовања 
(обавезно навести адресу за пријем поште и број телефо-
на). Копије доказа које се подносе при конкурисању морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном се 
неће узети у разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Након психолошке процене, конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима који се нала-
зе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и доноси решење о избору кандидата. Иза-
брани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма пре закључења уговора о раду (не у склопу конкурс-
не документације). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос“. Информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе Миљане Атић, радним данима 
од 10 до 13 часова, позивом на број: 024/527-449.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ

ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника Универзитета за ужу научну област: 

Физичко васпитање и спорт – физичко 
васпитање и Дидактичко-методичке 
науке – методика наставе физичког 

васпитања – ванредни професор за рад 
на мађарском наставном језику 

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У звање ванредног професора може бити 
изабрано лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање осам (8), односно 
које има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора 
наука, има и више научних радова од значаја за развој 
науке, у ужој научној области за коју се бира, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама, односно оригинално стручно остварење 
(пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову сор-
ту и сл.), односно руковођење или учешће у научним, 
односно уметничким пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу 
научну област за коју се бира и више радова саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима. 
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се 
општим актом Факултета и општима актима Универзи-
тета у Новом Саду у складу са минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету из члана 
12. став 1 тачка 15) овог Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони и 11/2021 - 
аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 - др. закон) 
као и у складу са осталим условима за избор наставника 
Факултета предвиђени одредбама истог Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. зако-
ни и 11/2021 - аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) и општима актима Универзитета у Новом 
Саду и Учитељског Факултета на мађарском наставном 
језику у Суботици. Лице које је правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи не може стећи звање наставника, односно 
сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: стручна 
биографија, дипломе о одговарајућој стручној спреми - 
оригинали или оверене копије, о завршеним основним, 
мастер (магистарских) и докторским студијама/дипломе 
о стеченом научном називу доктора наука из одгово-
рајуће научне области, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена копија, уверење о држављанству 
- оригинал или оверена копија, списак научних радова, 
радови (у папирном или електронском облику на ЦД-у), 
лекарско уверење, уверења о неосуђиваности, подносе 
се Учитељском Факултету на мађарском наставном језику 
у Суботици на адресу Штросмајерова 11. у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у обзир.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Наставник информатике
УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања 
предвиђеног Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, треба 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 уверење, не старије од 
6 месеци); 3) да није правоснажном судском пресудом 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
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 
(уверење о држављанству, односно извод из матичних 
књиге рођених, оригинал или оверена копија, не старија 
од 6 месеци), оверен препис / фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању, доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима), доказ о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања и краћу биографију. Пријаве 
се достављају на адресу школе: Основна школа „Нико-
лај Велимировић“, 15000 Шабац, Владе Јовановића 52, 
са назнаком: „Конкурс за наставника информатике“ или 
лично код секретара. Ближа обавештења могу се доби-
ти код секретара школе, на број телефона: 015/350-483.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“

15355 Црна Бара
Миодрага Петровића 54

тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Совљаку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. 
Закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21). Члан 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописује услове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања прописано је наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број: 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21) прописани су 
степен и врста образовања за извођење наставе и дру-
гих облика образовно-васпитног рада на радном месту 
наставник разредне наставе, и то: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе или уверења), да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ да није 
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осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 (уве-
рење из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, односно срп-
ски језик (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске установе да 
је лице положило испит из српског језика са методиком 
оригинал или оверена фотокопија). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Пријава 
на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на 
које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и 
презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити у 
року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити на горенаведену адресу. 

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА 
15350 Богатић

Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7786-202

Наставник математике

Наставник саобраћајне групе предмета

Наставник практичне наставе – 
инструктор вожње Б категорије

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове из члана 139 ЗОСОВ-а и Правилника 
о организацији и систематизацији послова и радних зада-
така у Мачванској средњој школи – Богатић: 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс поднесу: 1. кратку биографију; 
2. одштампан и попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја); 3. оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (основне и мастер 
студије) 4. уверење о неосуђиваности (да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање), доказ: 
уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци; 5. уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија) 7. доказ о познавању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 

доказ о томе треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих документа 
(ова тачка је у вези са знањем српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Лекарско 
уверење подноси кандидат који буде изабран и то пре 
закључења уговора о раду. Докази које кандидат при-
лаже могу да буду у оригиналу или фотокопији, која је 
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложене фотокопије докумената могу да буду оверене 
у судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма судова односно општинским управама као поверени 
посао). Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране в. д. директора школе, а избор се врши 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања. У посупку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве 
се достављају у секретаријат школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично, радним данима од 9 
до 14 часова или путем поште на горенаведену адресу. 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће 
се узимати у разматрање. Контакт телефон секретаријата 
школе: 015/7786-202. Одговарајуће образовање за рад-
на места утврђује се на основу важећих правилника о 
степену и врсти наставника општеобразовних предмета, 
стручних предмета за подручје рада Саобраћај и струч-
них сарадника у средњој школи и то: наставник матема-
тике – према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020, 1/2021); наставник саобраћајне групе предме-
та и наставник практичне наставе, инструктор вожње Б 
категорије – Правилник о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Саобраћај: 
16/2015-215, 2/2017-6, 8/2017-3, 16/2018-96, 4/2019, 
7/2019, 9/2019, 2/2020, 17/2021, 1/2021); стручни сарад-
ник – психолог – Правилник о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама: 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 13/2016 (исправка), 2/2017, 2/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020, 1/2021).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) – 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмете, односно групе пред-
мета; 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; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из подтачке 2 овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано за кри-
вична 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 просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, не старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије; 

доказ о знању српског језика (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремена 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
на одређено време замена  

преко 60 дана

Наставник технике и технологије и 
информатике и рачунарства

са 65% радног времена, на одређено време 
замена преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС), потребна документација за конкурс је 
следећа: 1. оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању по чл. 140 Закона а сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, 2. оверена 
копија уверења да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (прибавља се у МУП – ПУ Републике 
Србије), не старије од 6 месеци, 3. оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци, 4. да кандидат зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ од одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад). Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови”.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

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

Стручни сарадник педагог

Стручни сарадник логопед
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- 
Одлука УС РС, 113/17 И 95/18- аутентично тумачење), 
пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, БР. 88/2017, 27/2018- др.закон, 
10/2019 и 6/2020). а) Кандидат пријављен за радно место 
стручног сарадника педагога и стручног сарадника лого-
педа мора да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 141 Закона о основама система образовања 
и васпитања и врсту стручне спреме прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основним школама (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од њамање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
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или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и уа које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има држављан-
ство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачке а) в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Докумен-
тација се доставља у оригиналима не старијим од шест 
месеци или у овереним фотокопијама. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу: ОШ 
“Петар Лековић” Пожега, Петра Лековића бр. 1, 31210 
Пожега са назнаком “Пријава на конкурс за радно место 
___________ (на цртици навести назив радног места). 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 031/811-176. Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију и ЦВ (радна биографија) у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 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- аутентично тумачење), 
пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, БР. 88/2017, 27/2018- др.за-
кон, 10/2019 и 6/2020). а) Кандидат пријављен за радно 
место наставника мора да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 141 став 4. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и врсту стручне 
спреме прописану Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставнијка и стручних сарадника у основним 
школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2023, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021). б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од њамање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање 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 уа које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке а) в), 
г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Документација се доставља у оригиналима не 
старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ “Петар Лековић” Пожега, Петра Лековића 
бр. 1, 31210 Пожега са назнаком “Пријава на конкурс за 
радно место наставника математике на одређено време” 
Информације о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 031/811-176. Уз пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију и ЦВ (радна биографија) у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од 
стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Наставник математике
са 89% радног времена (18 часова седмично) 

за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег 
високог образовања, и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-

ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; кандидат треба да испуњава услове у погледу врсте 
стручне спреме предвиђене Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 
11/19); 2) поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); 3) неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насеље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дека против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискримина-
торног понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; 4) поседовање држављанства Републике 
Србије; 5) знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуним пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију 
индекса или уверења високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије или потврду, 
односно уверење високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или оверени препис 
или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, вас-
питача или стручних сарадника; 3) доказ о држављан-
ству Републике Србије (оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); 4) доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад); 5) уверење о неосуђиваности за наведена 
кривична дела (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију или оригинал) Образац пријаве под 
називом “Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања” кандидати преузимају са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са траженом 
пратећом документацијом доставити на адресу школе: 
Основна школа „Јордан Ђукановић” Варда, Варда бб, 
31263 Варда, или предати непосредно у сектретаријату 
школе, са назнаком: „Пријава по конкурсу за радно место 
наставника математике”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Све ближе инфор-
мације можете добити на телефон: 031/888-034 и путем 
електронске поште: osjordandjukanovic@gmail.com.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/19), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 
1/2021) и Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини а 
то су: а то су: 1. одговарајуће образовање; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају следећу документацију: 1. биографију, 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми), 3. уверење о неос-
уђиваности- уверење из МУП-а (оригинал, не старије од 
6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. извод из мати-
чне књиге рођених. Докази који се прилажу морају бити 
у оригинал или оверени преписи/фортокопије.У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или слати на горе наведену адресу.

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/19), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020 и 
1/2021) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 
2/2020, 14/2020 и 1/2021) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Угоститељско-туристич-
кој школи у Чајетини а то су: а то су: 1. одговарајуће 
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају следећу доку-
ментацију: 1. биографију (ЦВ), 2. доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми), 3. уверење о неосуђиваности- 
уверење из МУП-а (оригинал, не старије од 6 месеци), 
4. уверење о држављанству, 5. извод из матичне књиге 
рођених. Докази који се прилажу морају бити у оригинал 
или оверени преписи/фортокопије.У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или сла-
ти на горе наведену адресу.

Техничар за одржавање информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/19), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у Угости-
тељско-туристичкој школи у Чајетини а то су: 1. одгова-
рајуће образовање - четврти степен стручне спреме; 2. 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
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децом и ученицима; 3. 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) 
и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају следећу документацију: 1. биографију, 2. доказ о 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми), 3. уверење о неос-
уђиваности- уверење из МУП-а (оригинал, не старије од 
6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. извод из мати-
чне књиге рођених. Докази који се прилажу морају бити 
у оригинал или оверени преписи/фортокопије.У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или слати на горе наведену адресу.

Чистачица
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/19), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у 
Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини а то су: 1. 
одговарајуће образовање - основно образовање/први сте-
пен стручне спреме; 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају следећу документацију: 1. биографију 
(ЦВ), 2. доказ о одговарајућем образовању (оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми), 3. 
уверење о неосуђиваности- уверење из МУП-а (оригинал, 
не старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. 
извод из матичне књиге рођених. Докази који се прилажу 
морају бити у оригинал или оверени преписи/фортоко-
пије.У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти лично или слати на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ”

31312 Мачкат, Мачкат
тел. 031/3830-255

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

потребно је да кандидати имају: 1. одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидати морају да имају 
степен и врсту стручне спреме и у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи - за обављање 
послова наставника у продуженом боравку; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), потреб-
но је да кандидати имају: 1. одговарајуће образовање 
из обасти правних наука у складу са чланом 140 став 
1Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) високо образовање стечено на: студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање од 10.септембра 2005. 
године, 2) 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 правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; 4. да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.

Домар
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Шљивовици, са 50% радног времена

УСЛОВИ: докази о испуњености услова за радна места 
наставника разредне наставе у продуженом боравку, 
секретара и домара из тачака 1, 3, 4. и 5 достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
знању српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад је диплома (доставља се приликом 
доказивања степена и врсте стручне спреме).Уз пријаву 
кандидати треба да доставе следећа документа: диплому 
о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија не 
старија од шест месеци), уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из књиге рођених (не ста-
рије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од шест месеци), уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од шест месеци). 
Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријав-
ни формулар који се преузима са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи 
комисија именована од стране директора школе. Пријаве 
на конкурс доставити лично или путем поште на адресу 
ОШ”Миливоје Боровић” Мачкат, 31312 Мачкат.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ”

31250 Бајина Башта, Рајка Тадића 10
тел. 031/863-786, 031/865-174

Наставник предметне наставе  
српски језик и књижевност

са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Образовање предвиђено чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије - мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21), и то: 1. профе-
сор српског језика и књижевности, 2) професор српског 
језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) про-
фесор српске књижевности и језика, 4) професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенс-
ким језицима, 6) дипломирани филолог српске књижев-
ности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност, 8) професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима, 11) професор срп-
скохрватског језика са источним и западним словенским 
језицима, 12) професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у којима се 
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, 13) професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност, 14) професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, 16) дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, 17) професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, 18) професор срп-
ског језика и српске књижевности, 19) дипломирани 
компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик 
са компаратистиком, Српски језик као страни), 21) мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски 
језик и књижевност), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност, Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности), (22) профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер 
филолог из области филолошких наука; (24) професор 
југословенске књижевности и српског језика; (25) мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад, 
да је држављанин Републике Србије

Наставник предметне наставе ликовна 
култура

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Образовање предвиђено чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије - мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни глас-ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
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10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 и 2/2020), и то: 
дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педа-
гог, академски графичар - ликовни педагог, академски 
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - профе-
сор ликовне културе, дипломирани графичар - професор 
ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне 
културе, дипломирани графички дизајнер - професор 
ликовне културе, дипломирани уметник нових ликов-
них медија - професор ликовне културе, дипломира-
ни уметник фотографије - професор ликовне културе, 
дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, 
дипломирани вајар - професор, дипломирани графички 
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани 
графичар, дипломирани графичар - професор, професор 
ликовних уметности, мастер ликовни уметник (заврше-
не основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна), мастер 
примењени уметник (завршене основне академске сту-
дије из области ликовне уметности, односно примење-
не уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестау-
ратор (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примење-
не уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, лице са завршеним факултетом 
примењених уметности и дизајна, дипломирани кости-
мограф; мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет); дипломирани сце-
нограф; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да је држављанин 
Републике Србије.

Наставник предметне наставе 
информатика и рачунарство

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Образовање предвиђено чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије - мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 и 2/2020), и то: 
професор, односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, машинства 
или техничког образовања); професор, односно дипло-
мирани професор (са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, двопредметне студије, где је један пред-
мет обавезно информатика; дипломирани математичар, 
дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви 
смерови и одсеци, са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године у области информатике, инфор-
мационих технологија, организационих наука, електро-
технике и рачунарске технике; дипломирани економиста 
(са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике); мастер професор у области информатике, 
математике, физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један предмет 
обавезно информатика; мастер математичар, мастер 
физичар, мастер информатичар (свих смерова и одсека); 
мастер инжењер у области информатике, информацио-
них технологија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у области 
информатике; мастер дизајнер медија у образовању; 
мастер библиотекар-информатичар; мастер професор 

предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих наука, елек-
тротехнике или рачунарске технике) мастер инжењер 
машинства.Лица која су стекла академско звање мастер 
морају да имају у оквиру завршених основних академских 
студија положено најмање пет испита из информатичких 
предмета, од тога најмање један из области Програми-
рање и два предмета из једне или две следеће области 
- Математика или Теоријско рачунарство

ОСТАЛИ: Кандидати уз пријавни формулар, који ће 
попунити на званичној страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, одштампати и приложити, 
достављају и: радну биографију, са назначеном адресом 
и бројем телефона; доказ о стручној спреми, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (уколико је кандидат стекао високо образовање на 
студијама другог степена, доставља оврену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију дипло-
ме основних академских студија); оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу, уколико је кандидат поседује (кандидат који 
нема положен испит за лиценцу може да обавља посло-
ве наставника без лиценце, најдуже две године од дана 
заснивања радног односа у установи, до када је дужан 
положити испит за лиценцу); уверење о неосуђива-
ности (извод из казнене евиденције МУП-а, са датумом 
након расписивања конкурса -оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уколико диплома није издата на 
српском језику, као доказ да зна српски језик, кандидат 
прилаже доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе у ориги-
налу или овереној фотокопији. Пријаве, са документа-
цијом, подносе се лично или поштом, на адресу школе: 
Основна школа „Рајак Павићевић”, Рајка Тадића бр. 10, 
31250 Бајина Башта са назнаком „За конкурс - (настав-
ник српског језика, или наставник ликовне културе или 
наставник информатике и рачунарства)” у зависности 
од радног места на које се пријављује. Документа дос-
тављена уз пријаву не враћају се кандидатима. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ 
који се односи на способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Сви подаци кандидата 
биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у 
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, број 87/2018). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе и телефоном: 
031/863-786; 865/174

ВАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
14221 Попучке, Попучке бб.

тел. 014/283-055

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 11/2019) и посебне 
услове прописане члановима 139–142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то: 1) да 
имају одговарајуће високо образовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) и студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс прилаже: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве за сва радна места 
се подносе лично у школи или поштанским путем на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОШ „ДРАГОЉУБ ИЛИЋ“
142 03 Драчић, Драчић бб.

тел. 014/276-544

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 11/2019) и посебне 
услове прописане чл. 139–142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају одговарајуће високо образовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) и студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем; 2) имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс прилаже: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс, неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

Наставник биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
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но тумачење), кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 11/2019) и посебне 
услове прописане чл. 139–142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају одговарајуће високо образовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) и студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторе-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс прилаже: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс, неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”.

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење), кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 11/2019) и посебне 
услове прописане чл. 139–142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају одговарајуће високо образовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) и студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем; 2) имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс приложе: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 

месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс, неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентич-
но тумачење) кандидати морају испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС- Просветни гласник 
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... и 11/2019) и посеб-
не услове прописане чл. 139 - 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају одговарајуће високо образовање стечено на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) и студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторе-
но понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 
5) знају српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс приложе: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс, неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред општих услова 
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење) кандидати морају испуња-
вати и услове прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; 3) имају држављанство Републике 

Србије; 4) знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампа-
ни формулар заједно са пријавом на конкурс приложе: 
кратку биографију; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној основној школи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од шест месеци; уверење да није осуђиван за 
горе наведена дела кандидат прибавља у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће се узимати у разматрање при одлучивању по кон-
курсу. Пријаве се подносе лично у школу или поштанским 
путем на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: II–IV степен стручне спреме електро, столар-
ске или водоинсталатерске струке. Поред општих услова 
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/18 – аутентично тумачење) кандидати морају испуња-
вати и услове прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то да: 1) 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторено понашање; 3) имају држављанство Републике 
Србије; 4) знају српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс прилаже: крат-
ку биографију; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест 
месеци; уверење да није осуђиван за горе наведена дела 
кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе; доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање 
при одлучивању по конкурсу. Пријаве се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ВАЉЕВО“

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/225-740

Наставник практичне наставе групе 
предмета пољопривредне струке, 

подручја пољопривреда
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у средњим стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр: 
5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020) и то: 
1. да је стекал одговарајуће високо образовање: 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 пред-
мета или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; 2. има психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним био-
графским подацима (својеручно потписану); 2) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; 4) оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству; 6) 
извод из казнене евиденције као доказ да кадидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 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 дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) доказ 
о познавању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе за издавање таквих 
докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фото-
копије које се подносе морају бити оверене од стране 
надлежног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање, као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве се достављају непосредно секретаријату 
школе или поштом на горе наведену адресу. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон број 014/225-740.

ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ”
1424 6 Белановица, Вука Караџића 27

тел. 014/3449-117

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и на основу 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисцилплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 

Републике Србије (уверење о државаљанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама); уверење Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван по основама из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и бројем 
телефона. Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За кон-
курс - наставник разредне наставе - матична школа” или 
се предају лично у просторијама школе у времену од 08: 
00 до 13: 00 часова. Ближе информације могу се добити 
од секретара школе путем телефона: 014/3449-117.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу  

школе у Шутцима

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и на основу 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисцилплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о државаљанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама); уверење Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван по основама из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и бројем 
телефона. Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За кон-
курс - наставник разредне наставе - ИО Шутци” или се 

предају лично у просторијама школе у времену од 08: 00 
до 13: 00 часова. Ближе информације могу се добити од 
секретара школе путем телефона: 014/3449-117.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и на основу 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисцилплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о државаљанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама); уверење Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван по основама из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и бројем 
телефона. Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
достављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс - наставник математике” или се предају лично у 
просторијама школе у времену од 08.00 до 13.00 часова. 
Ближе информације могу се добити од секретара школе 
путем телефона: 014/3449-117.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и на основу 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да 
је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студијама другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та или студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисцилплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни формулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о државаљанству); извод 
из матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (за лица која су стекла академско звање мастер 
доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним 
основним академским студијама); уверење Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван по основама из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; радну 
биографију са тачном адресом пребивалишта и бројем 
телефона. Наведени документи морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације уз пријаву, као и фотокопије докуме-
ната које нису оверене, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горе наведену адресу, са назнаком “За кон-
курс - стручни сарадник - педагог” или се предају лично у 
просторијама школе у времену од 08.00 до 13.00 часова. 
Ближе информације могу се добити од секретара школе 
путем телефона: 014/3449-117.

ОШ “САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Наставник енглеског језика
са 84% радног времена

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), и на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 
17/2021); да је стекао одговарајуће високо образовање: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
уз чега мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод из 

матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ да није осуђиван по основама из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); лекарско уверење; 
радну биографију. Наведени документи морају бити 
у оригиналу или у овереној фотокопији не старији од 
шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса подносе се поштом на 
горе наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс” 
или лично у школи радним данима од 08 до 14 часова. 
Ближе информације могу се добити од секретара школе 
путем телефона: 014/3445-172.

Наставник математике
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020), и на основу Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 15/2013, 
17/2021); да је стекао одговарајуће високо образовање: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
уз чега мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, 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; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
треба поднети и: попуњен пријавни фолмулар који се 
налази на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод из 
матичне књиге рођених; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ да није осуђиван по основама из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); лекарско уверење; 
радну биографију. Наведени документи морају бити у 
оригиналу или у овереној фотокопији не старији од шест 
месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса подносе се поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком “За конкурс” или лично у 
школи радним данима од 08 до 14 часова. Ближе инфор-
мације могу се добити од секретара школе путем теле-
фона: 014/3445-172.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

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

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Општи услови прописани Законом о раду 
и услови одређени чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: 
1. одговарајуће високо образовање – врсте и степе-
на стручне спреме утврђене чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником 

о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012...17/2021), стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске 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. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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 и заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова: 1) оригинал или оверена фотокопија 
дипломе, односно уверења о дипломирању; 2) уверење 
да кандидат није осуђиван за дела наведена у тачки 
3. услова, не старије од 6 месеци, прибавља се код 
надлежне полицијске управе (оригинал или оверена 
фотокопија); 3) уверење о држављанству. не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 4) доказ 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Докази из услова под 
тачкама 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2 односно лекарско уверење, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања врши се претходна провера психофи-
зичких способности кандидата коју обавља надлежна 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Потребно 
је да кандидат уз пријаву достави и своју краћу радну 
биографију са личним подацима и контакт подацима 
(контакт телефон и имејл-адреса). Пријаву са потреб-
ном документацијом, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс – за наставника физичког васпи-
тања”, кандидат може поднети лично у школи, радним 
данима од 8 до 14 часова или послати путем поште, 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија, по поступку 
који је прописан законом. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон за додат-
не информације: 017/411-623 и 404-220.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”

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

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена (10 часова), на 
одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), студије другог степена из научне, 
односно области за одговарајући предмет односно групу 
предмета, на основним 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 просвете, науке и технолошког 
развоја, оверени доказ о школској спреми (диплома), 
уверење о држављансту не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оверени), потврду високошкол-
ске установе о остварености најмање 30 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 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 без-
условна 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 
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служба за послове запошљавања у Врању са кандидати-
ма који уђу у ужи избор, а испуњавају услове конкурса, 
применом стандардизованих поступака, сходно члану 154 
став 5 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у бесплатној публикацији 
о запошљавању “Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на 
адресу: ОШ „Војвода Радомир Путник” Џеп, 17514 Џеп. 
Контакт телефон школе: 017/479-130 или 017/479-240, 
звати од 7-14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, 
прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника основне школе и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисти-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. год; лице из подтачке 
(2) мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
лице није правноснажном судском пресудом осуђивано 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање српског језика

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штам-
паној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним студијама, оверену фотокопију 
дипломе о завршеним мастер академским студијама, 
односно оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама у четворогодишњем трајању, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате који 
нису приправници); 3. уверење о држављанству, ове-
рена фотокопија; 4. извод из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија; 5. уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривична дела 
из тачке 3) услова конкурса, не старије од 6 месеци; 6. 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре закључи-
вања уговора о раду. Знање језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли образовање 
на српском језику. Решење о избору кандидата доноси 
Конкурсна комисија у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима, а након добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пре-
бивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе инфор-
мације могу се добити на телефон школе 017/405-860 
или у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у Врању. 
Пријаве се подносе у писаној форми на адресу школе 
или путем поште.

ВРШАЦ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника средње 
стручне школе у подручју рада: 1. Електротехника, 2. 
Машинство и обрада метала и 3. Економија, право и 
администрација, за педагога и психолога и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 108/15), 
односно да има: 1) одговарајуће високо образовање: 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, са претходно завршеним студијама првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 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, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе, 3) најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 4) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5) да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6) држављанство Републи-
ке Србије; 7) знање српског језика на коме се и оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави: оригинал или оверену фотокопију / препис 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију / препис уверења о 
положеном стручном испиту – лиценце (дозволе) за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, оригинал 
или оверену фотокопију / препис уверења (дозволе) 
о положеном испиту за директора установе (уколико 
кандидат не поднесе уверење о положеном испиту за 
директора, пријава се неће сматрати непотпуном, а кан-
дидат изабран за директора школе који нема положен 
испит дужан је да исти положи у року од две године од 
дана ступања на дужност), оригинал или оверену фото-
копију / препис потврде о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања у трајању од најмање осам 
година након стеченог одговарајућег образовања; ори-
гинал или оверену фотокопију / препис уверења/доказа 
о знању српског језика, као језика на коме се у школи 
остварује образовно-васпитни рад (ако се из дипломе о 
стеченом образовању може утврдити да је образовање 
стечено на српском језику, не треба подносити посебан 
доказ о знању језика), штампане податке или фотоко-
пију личне карте, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију / препис лекарског уверења; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (може се приложити лекарско уверење из 
персоналног досијеа, а кандидат изабран за директора 
ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново 
лекарско уверење), оригинал или оверену фотокопију 
/ препис уверења надлежне полицијске управе МУП-а, 
надлежног суда опште надлежности и надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у одредби члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника доставља се ако га кандидат има), уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора школе/установе, дужно је да дос-
тави резултате стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, биографију са кратким прегле-

дом кретања у служби (није обавезно). Документација 
која се доставља уз пријаву на конкурс у фотокопији 
или препису мора бити оверена код јавног бележника. 
Уверење о држављанству Републике Србије, лекарско 
уверење и уверења надлежне полицијске управе МУП-а, 
надлежног суда опште надлежности и надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у одредби члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања, не могу бити старији од шест месе-
ци. Формулар пријаве на конкурс кандидат преузима 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: www.mpn.gov.rs. Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса кандидати достављају лично или 
путем поште на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је поднета у року утврђеном конкур-
сом, која је поднета препорученом пошиљком, при чему 
се као дан пријема рачуна дан када је пријава предата 
пошти. Када истек рока за пријем пријава пада у нерад-
ни дан, рок за пријем пријава помера се на први сле-
дећи радни дан. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која у свом прилогу садржи документа којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана рачунајући од дана 
објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса кандидати дос-
тављају лично или путем поште на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за директора“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена (настава се изводи на 

српском језику) 

УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020) и одредбама Пра-
вилника о допуни Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 
15/2020.), (1) професор психологије; (2) дипломирани 
психолог; (3) дипломирани школски психолог - педа-
гог; (4) дипломирани психолог, смер школско-клинички; 
(5) дипломирани психолог - мастер; (6) мастер психо-
лог. Лице из подтачке (5) и (6) мора имати најмање 30 
ЕСПБ из развојно - педагошких предмета. Кандидати 
који немају обавезно образовање прописано чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (психолошке, педагошке и методичке дисципли-
не) обавезни су да га стекну у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Остали услови: Поред 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
мора да испуњава и услове прописане одредбом чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати који се пријављују на 
конкурс дужни су да доставе: 1) попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http: //www.mpn.gov.rs/, 2) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидат који је завршио други степен доставља 
и диплому са основних академских студија), 3) оверену 
фотокопију или оригинал уверења из казнене евиден-
ције о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
издатог у надлежној Полицијској управи МУП-а Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), 4) оверену фотоко-
пију или оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), 5) доказ о знању српс-
ког језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи, доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (ако је кандидат стекао одго-
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варајуће образовање на српском језику, сматра се да 
је достављањем дипломе о одговарајућем образовању 
доставио доказ да зна српски језик), 6) краћу биографију 
са адресом за пријем поште и бројем телефона. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана рачунајући од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Конкурс спроводи коми-
сија од три члана коју именује директор школе. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима који се налазе на листи канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о пријему кандидата. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса кандидати достављају лично или путем поште на 
адресу: Школски Центар „Никола Тесла”, 26300 Вршац, 
Стеријина 40-44. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе на телефон: 013/833-210.

ЗАЈЕЧАР

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

Чистачица
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања дужег  
од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/17, 27/2018 – др. закон, 10/19 и 6/20). Поред општих 
услова за заснивање радног односа кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/19 и 6/20). 
Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: да 
има основно образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријаву кандидати подносе и 
попуњен и одштампан пријавни формулар, који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете – http://www.mnp.gov.rs, и заједно са потребном 
документацијом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар достављају и следећу документацију: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења); 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 поло-
жен по програму одговарајуће високошколске установе, 
оригинал или оверена фотокопија). Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна Национална служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријаве на кон-
курс слати на горенаведену адресу, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен 
о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон: 019/422-876.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/3732-606

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
22/11, 79/11, 32/13, 75/14, 13/17), треба да испуњава и 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 – даље: Закон), Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Вук Караџић“ у Књажевцу, и то: 1. да 
има одговарајуће образовање, 4. степен стручне спреме 
економске или правне струке или гимназије (сведочан-
ство или оверену копију о завршеном средњем образо-
вању); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора); 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење/потврда издато од стране 
Министарства унутрашњих послова РС, не старије од 
6 месеци); 4. да има држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена копија уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци); 5. да зна српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика); 6. знање рада на рачунару (провера 
у току интервјуа).

Чистачица
за рад у матичној школи у Књажевцу

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр 24/05, 61/05, 54/09, 
22/11, 79/11, 32/13, 75/14, 13/17) треба да испуњава и 
услове прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 – даље: Закон), Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим органи-
зацијама у јавном сектору (“ Сл. гл. РС “ бр. 81/17, 6/18 и 
43/18) и Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ “Вук Караџић” у Књажевцу, и то: 1. да 
има одговарајуће образовање, завршену основну школу 
(сведочанство или оверена копија о завршеном основ-
ном образовању); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора); 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење, потврда издато од 
стране Министарства унутрашњих послова РС, не старије 
од 6 месеци); 4. да има држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена копија уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци); 5. да зна српски језик (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку кандидат доставља доказ одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика); 6. знање рада на рачунару (провера 
у току интервјуа).

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 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/сведочанства); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од стране 

МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (уверење, оригинал или оверену копију, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад – доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе). Напомена: одабраним кандидатима се 
врши психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим 
наведеног, кандидати достављају и краћу радну биогра-
фију. По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе сваког радног дана од 8 
до 12 часова или предати препорученом поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 019/3732-606. 

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/3732-606

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

Наставник математике
са 66,67% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
22/11, 79/11, 32/13, 75/14, 13/17) треба да испуњава 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – даље: Закон) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 
2/2020), и то: да има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена – мастер академске студије, мас-
тер 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз завр-
шене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, или високо образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године (оверена копија дипломе); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење/потврда издато од стране Министарства 
унутрашњих послова РС, не старије од 6 месеци); да има 
држављанство Републике Србије (оригинал или оверена 
копија уверења о држављанству, не старије од 6 месеци) 
и да зна српски језик (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика).

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уве-
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рење или други документ издат од стране МУП-а РС); 
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење, оригинал или оверену копију, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију); 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). 
Напомена: одабраним кандидатима се врши психолош-
ка процена способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, канди-
дати достављају и краћу радну биографију. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кандида-
тима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе, сваког радног дана од 8 до 12 часова или предати 
препорученом поштом на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурсну комисију“. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број: 019/3732-606.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
19350 Књажевац, Боре Станковића 60

тел. 019/731-620

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 
95/18), потребно је да кандидати испуњавају и посебне 
услове, прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. 
да имају завршену основну школу; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); овере-
ну фотокопију дипломе одговарајућег степена стручне 
спреме; уверење о неосуђиваности кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 
6 месеци, у оригиналу или овереној копији; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); фотокопију личне 
карте, доказ о знању српског језика као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Одлуку о избору кандидата донеће Конкурсна комисија 
након добијања резултата психолошке процене канди-
дата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена струч-
не спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 

Пријаве се достављају на адресу: Основна школа „Мла-
дост” Књажевац, Боре Станковића 60, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе или на телефон: 019/731-620.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира
на одређено време, за време вршења 

дужности директора, односно за време 
трајања мандата директора школе

Наставник гитаре

Наставник гтаре
са 50% радног времена

Корепетитор

Клавирштимер

Нототекар
са 50% радног времена

Домар
са 50% радног времена

Чистачица
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020. Степен и врста образовања 
морају бити у сладу са чланом 2 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
18/2013, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18, 20 и 3/21. Кандидат 
мора: да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/2020); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против 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, у смислу 
члана 139 став 1 тачка3. Закона; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, на коме остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да дос-
тави: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; радну биографију; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, са исправом коју издаје високошколска уста-
нова, а којом кандидат доказује да је стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
сагласно члану 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела и о непостојању дискри-
минаторног понашања, сагласно члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
не старији од 6 месеци; доказ о познавању српског језик, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе). За 
рад на пословима под тачком 5 кандидат треба да доста-
ви доказ о стеченом образовању одговарајућег профила. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, доставља само изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављвања конкурса. Бла-
говременом пријавом сматра се пријава која је подне-
та у року утврђеном у конкурсу, 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 документа којима канди-
дат доказује да испуњава услове наведене у конкурсу, у 

складу са Законом и подзаконским актима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе или 
предати препорученом поштом на адресу ОМШ „Стеван 
Мокрањац“, Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са 
назнаком „За конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

Наставник историје
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о 
раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) за заснивање радног односа кандидат мора 
да испуњава посебне услове прописане чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” 
бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: да 
има одговарајући степен и врсту стручне спреме у складу 
са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећем Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС”, бр. 
15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 14/20 и 1/21) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС”, бр. 
8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17- I, 2/17-II, 13/18, 7/19, 
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона / мејл-адресу), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе (односно уверења уколико диплома није издата) 
о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања, 
кандидати који су завршили мастер студије у обавези су 
да доставе и диплому са студија првог степена; доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење са високошколске установе, односно уверење 
о положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеним стручном испиту/испиту 
за лиценцу – јер се сматра да наставник који је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има ово обра-
зовање), доставља кандидат који ово образовање посе-
дују, кандидат који не поседује ово образовање биће у 
обавези да га стекне у року од једне, највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу у складу са чланом 142 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; уверење 
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија); уколико кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику доставља доказ (уверење или потврду) да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; биографију (пожељно). 
Доказ о здравственој способности за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Конкурс-
на комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене имејл адресе. 
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
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не и обавити разговор са њима. О терминима за разговор 
кандидати ће бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели или на наведене мејл-адресе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија ће донети 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Неблаговремене пријаве на кон-
курс, као и пријаве са непотпуном и неовереном доку-
ментацијом, неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на адресу: Средња школа „Бранислав Нушић“ 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са 
назнаком „За конкурс – историја“, у року од 8 дана од 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе 
путем телефона: 018/830-525. 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).

Наставник предметне и практичне 
наставе, економска група предмета

са 72,27% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) за заснивање радног односа кандидат мора 
да испуњава посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајући степен и врсту стручне спреме у 
складу са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећем Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник” бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19, 2/20 и 1/21); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела давање или при-
мање мита; за кривична дела из групе кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати 
број телефона/мејл-адресу), а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оверене фотокопије диплома (односно 
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања, кандидати који 
су завршили мастер студије у обавези су да доставе и 
диплому са студија првог степена. доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (уверење са 
високошколске установе, односно уверење о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно уверење 
о положеним стручном испиту/испиту за лиценцу – јер 
се сматра да наставник који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање) дос-
тавља кандидат који ово образовање поседују, канди-
дат који не поседује ово образовање биће у обавези да 
га стекне у року од једне, највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу у складу са чланом 142 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; уверење о неос-
уђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравстве-
ној способности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 

врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака о чему ће кандида-
ти бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе.Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене и обавити разговор са 
њима. О терминима за разговор кандидати ће бити оба-
вештени путем телефона на бројеве које су навели, или 
на наведене мејл-адресе. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Конкурсна комисија ће донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и прија-
ве са непотпуном и неовереном документацијом неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити поштом или лично на адресу: 
Средња школа “Бранислав Нушић” Сокобања, Митропо-
лита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За кон-
курс – економска група предмета”, у року од 8 дана од 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе 
путем телефона 018-830-525. 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).

Чистач/ица
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о 
раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) за заснивање радног односа кандидат мора 
да испуњава посебне услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и 
то: да има одговарајуће образовање, односно завршено 
основно образовање у складу са чланом 46. став 3. Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у Средњој школи „Бранислав Нушић” у Сокобањи; 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није ускладу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавју пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона/мејл-адресу), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: сведочанство/уверење 
о заврешеном основном образовању (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику доставља доказ (уве-
рење или потврду) да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; био-
графију (пожељно). Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не и обавити разговор са њима. О терминима за разговор 
кандидати ће бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели, или на наведене мејл-адресе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија ће донети 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Неблаговремене пријаве на кон-
курс, као и пријаве са непотпуном и неовереном доку-
ментацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на адресу: Средња школа “Бранислав Нушић” 
Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са 
назнаком „За конкурс-чистач/ица” у року од 8 дана од 

објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити од секретара школе 
путем телефона 018-830-525. 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).

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
за заснивање радног односа кандидат мора да испуња-
ва посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 
и 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: да има одго-
варајуће образовање, односно 4. степен стручне спреме 
из подручја рада Електротехника – образовни профили 
из области информационо комуникационих технологија 
сагласно члану 45 Правилника о организацији и систе-
матизацији радних места у Средњој школи „Бранислав 
Нушић” у Сокобањи; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
давање или примање мита; за кривична дела из групе 
кривична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за кога није ускладу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (уписати број теле-
фона / имејл-адресу), а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу документацију: 
оверене фотокопије диплома о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику доставља доказ 
(уверење или потврду) да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; 
биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона 
на бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. 
Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене и 
обавити разговор са њима. О терминима за разговор кан-
дидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели, или на наведене мејл адресе. Уколико кан-
дидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија ће донети решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора.Неблаговремене пријаве на конкурс, као 
и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити поштом или лично 
на адресу: Средња школа “Бранислав Нушић” Сокобања, 
Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За 
конкурс – техничар одржавања информационих систњма 
и технологија” у року од 8 дана од објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе путем телефона 018/830-525. 
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).

Национална служба
за запошљавање
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СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник изборног предмета – 
пословна информатика у туризму

са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена до истека мандата директора у 
првом мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24 /05, 61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18- др закони, 10/19 и 6/20), односно: 1) 
да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и важећем Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), 
односно звање: дипломирани економист; дипломира-
ни економиста - менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломира-
ни економиста у области управљања хотелијерством; 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и 
ревизији; дипломирани економиста - менаџер за финан-
сије и банкарство; дипломирани економист, смер еко-
номске статистике и кибернетике или смер пословне 
информатике, професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство и инфор-
матика; дипломирани менаџер у туризму; дипломирани 
инжењер електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике за индустријску енергетику; дипломирани 
инжењер електротехнике за аутоматику и електронику; 
мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер економиста; мастер менаџер, претход-
но завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијер-
ству; мастер туризмолог.2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњаваја формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (уписати 
број телефона/имејл адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома 
није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања, не старије од 6 месеца; уверење о неос-
уђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци; уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; био-
графија.Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава.Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем 
телефона на бројеве које су навели или на наведене 
мејл адресе.Конкурсна комисија ће сачинити листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене и обавити разговор са њима. О терминима 

за разговор кандидати ће бити обавештени путем теле-
фона на бројеве које су навели или на наведене мејл 
адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора. Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду.Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.информације о конкурсу 
могу се добити на следећи број телефона: 030/463-391 и 
030/463- 392. Пријаве се достављају на адресу: Средња 
школа „Никола Тесла”, 19370 Бољевац, Кнеза Милоша 
број 13, са назнаком „За конкурс- за радно место настав-
ника изборног предмета пословна информатика у тури-
зму на одређено време, ради замене одсутног запосле-
ног преко 60 дана, замена до истека мандата директора 
у првом мандатном периоду”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник изборног предмета - пословна 
информатика у туризму и угоститељству
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена до истека мандата директора у 
првом мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24 
/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18- 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18- др закони, 10/19 и 6/20), односно: 1) 
да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и важећем Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), 
односно звање: дипломирани економист; дипломира-
ни економиста - менаџер за туризам, смер туристички 
менаџмент; дипломирани економиста - менаџер за хоте-
лијерство, смер хотелијерски менаџмент; дипломира-
ни економиста у области управљања хотелијерством; 
дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству и 
ревизији; дипломирани економиста - менаџер за финан-
сије и банкарство; дипломирани економист, смер еко-
номске статистике и кибернетике или смер пословне 
информатике, професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство и инфор-
матика; дипломирани менаџер у туризму; дипломирани 
инжењер електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике за индустријску енергетику; дипломирани 
инжењер електротехнике за аутоматику и електронику; 
мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије на студијском програму Туризам и хоте-
лијерство; мастер економиста; мастер менаџер, претход-
но завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хотелијер-
ству; мастер туризмолог.2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњаваја формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (уписати 
број телефона/имејл адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе (односно уверења уколико диплома 
није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти 
образовања, не старије од 6 месеца; уверење о неос-
уђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 

не старије од 6 месеци; уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ (уверење 
или потврду) да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; - био-
графија.Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана, биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака о чему ће кандидати бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели или на наве-
дене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене и обавити разговор са њима. 
О терминима за разговор кандидати ће бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели или на 
наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.информације 
о конкурсу могу се добити на следећи број телефона: 
030 /463-391 и 030/ 463- 392.пријаве се достављају на 
адресу: Средња школа „Никола Тесла”, 19370 Боље-
вац, Кнеза Милоша број 13, са назнаком „За конкурс- за 
радно место наставника изборног предмета пословна 
информатика у туризму и угоститељству на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена до истека мандата директора у првом мандатном 
периоду”.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

23217 Александрово, Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1. високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су утврђивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2. овог конкурса при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложи-
ти: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС; 2. биографију; 3. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или овере-
на фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству (да није 
старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“.



Наука и образовање
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23252 Бока, Маршала Тита 33 

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл РС – Про-
светни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020 3/2021, 4/2021 и 17/2021) и чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други зако-
ни, 10/19 и 6/20): професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања – дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физич-
ког васпитања – дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања – дипломи-
рани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта, мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта; професор спор-
та и физичког васпитања; професор спорта и физичке 
културе; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Кандидат 
треба и да: 1) има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије специјалистичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидсциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплин и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство РС 
и 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи (у оригиналу или оверене фотокопије): 1. дипло-
му о завршеној школи, 2. уверење о држављанству РС, 
3. извод из матичне књиге рођених, 4. биографију; 5. 
попуњену пријаву скинуту са сајта Министрства про-
свете, науке и технолошког развоја у одељку ново на 
сајту. Пријаве слати на адресу школе. Контакт особа: 
в. д. директора школе Бранка Субић, тел. 023/3846-604. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања 
конкурса у листу „Послови“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе – 
наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 92,9% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 

које је стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 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 нау-
чне, 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; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита („Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 
13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): виша медицинска сестра - тех-
ничар; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сес-
тра; виша медицинска сестра општег смера; виша меди-
цинска сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински техничар; 
дипломирани организатор здравствене неге; дипломира-
ни организатор здравствене неге - мастер; мастер орга-
низатор здравствене неге; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене основне академске студије 
у области здравства); струковна медицинска сестра-баби-
ца. Лице треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита. 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању првог степена. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). - Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у 
подручју рада Здравство и социјална заштита, 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услове из чла-
на 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући 

од дана објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2а са 
назнаком „за конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број 023/533-270 и 023/53-3273. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које 
се када постане коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове просвете. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе – 
наставник прве помоћи

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 7,1% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; в) изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 
11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): (1) доктор медицине; 
(2) доктор стоматологије; (3) специјалиста доктор меди-
цине, одговарајуће специјализације; 4) виша медицинска 
сестра; (5) виша медицинска сестра - техничар; (6) виша 
медицинска сестра општег смера; (7) виша медицинска 
сестра интернистичког смера; (8) виша медицинска сес-
тра хируршког смера; (9) виши медицински техничар; 
(10) виша медицинска сестра (11) струковна медицинска 
сестра; (12) организатор здравствене неге; (13) специја-
листа струковна медицинска сестра; (14) дипломирана 
медицинска сестра; (15) мастер медицинска сестра; (16) 
дипломирани организатор здравствене неге; (17) дипло-
мирани организатор здравствене неге - мастер; (18) 
мастер организатор здравствене неге; (19) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене основне 
академске студије у области здравства); (20) струковна 
медицинска сестра-бабица. Лице из подтач. (4) - (20) 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита. 2 има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
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но понашање 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
1. попуњен пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању првог степена. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања); 3. оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о претходно стеченом средњем образовању 
у подручју рада Здравство и социјална заштита, 4. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услове из чла-
на 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући 
од дана објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2а са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном 
на број 023/533-270 и 023/533273. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос, који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе у року од 15 радних дана од дана сачињавања лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима које 
се када постане коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове просвете. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном тер-
мину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе – 
наставник латинског језика

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 22,22% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 

треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања 
које је стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем. У 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство и социјална 
заштита из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 
5/19, 2/20 и 14/20): професор класичне филологије; 
професор, односно дипломирани филолог који је сав-
ладао наставни план и програм високог образовања из 
предмета Латински језик у трајању од најмање четири 
семестра, 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за 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 дискриминаторно понашање, 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учес-
ници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у систему вој-
ног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). - Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 3. уколи-
ко је кандидат професор односно дипломирани филолог 
кандидат доставља и оверену фотокопија доказа да је 
савладао наставни план и програм високог образовања 
из предмета Латински језик у трајању од најмање четири 
семестра, 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуњавању 
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основа-
ма 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 поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
6. Оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 7. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима 

о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. неблаго-
времене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „за 
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270 и 023/53-3273. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од 
дана сачињавања листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима које се када постане коначно оглашава 
на званичној интернет страници Министарства надлеж-
ног за послове просвете. Уколико кандидат не дође на 
разговор у заказаном термину сматраће се да је пову-
као пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Наставник у звање доцента, научна 
област Менаџмент и бизнис, ужа научна 

област Менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука, смисао 
за наставни рад, најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, научни и стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 87. Статута Факултета, чла-
ном 14. Правилника о ближим минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члан 
3. Правилника о поступку за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника Техничког факултета „Михајло 
Пупин” у Зрењанину.

Наставник у звање наставника страног 
језика и вештина за ужу научну област 

Светски језик – Руски језик
са непуним радним временом, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за звање наставника страног језика 
и вештина: завршене студије првог степена односно 
основне студије на факултету по законима пре доношења 
Закона о високом образовању из области Руски језик, 
објављене стручне радове и способност за наставни рад, 
као и услови прописани чланом 4, 7, 8 и 9 Правилника о 
поступку за стицање звања и заснивање радног одно-
са наставника Техничког факултета „Михајло Пупин” у 
Зрењанину

Сарадник у звање сарадника у настави, 
научна област Машинско инжењерство, 

ужа научна област Индустријско 
инжењерство

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови за звање сарадника у настави: студент 
мастер академских или специјалистичких академских сту-
дија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8), као и услови про-
писани чланом 83. Закона о високом образовању, чла-
ном 89А Статута Техничког факултета „Михајло Пупин”у 
Зрењанину, чланом 5 Правилника о условима, начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са сарадника Техничког факултета „Михајло Пупин”у 
Зрењанину.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази о испуњавању 
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије дипло-
ма о одговарајућем академском и стручном звању, списак 
објављених научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве, подносе се Факултету у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања у листу „Послови” на адресу: Технички факул-
тет „Михајло Пупин” Зрењанин Ђуре Ђаковића бб, са назна-
ком: „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-515.



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

�–�незапослена�лица�која�траже�запослење 
–�запослени�који�траже�промену�запослења 
–�друга�лица�која�траже�запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење�сматра�се�осо-
ба�од�15�година�живота�до�испуњавања�услова�за�пензију,�односно�
најкасније�до�65�година�живота,�способна�и�одмах�спремна�да�ради,�
која�није�засновала�радни�однос�или�на�други�начин�остварила�пра-
во�на�рад,�а�води�се�на�евиденцији�незапослених�и�активно�тражи�
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења�сматра�се�осо-
ба�која�је�у�радном�односу�или�је�на�други�начин�остварила�право�
на�рад,�али�активно�тражи�промену�запослења�и�води�се�на�евиден-
цији�лица�која�траже�промену�запослења.

Другим лицима која траже запослење� сматрају� се� особе�
старије�од�15�година�које�траже�запослење,�а�не�могу�се�сврстати�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�фотографијом�и�
личним�подацима,�издата�од�стране�овлашћеног�државног�орга-
на,�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�инвали-
дитетом�(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 документа-
цију 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�запошља-

вање�обавља�се�лично,�у�организационим�јединицама�Националне�
службе,�према�месту�пребивалишта,�односно�месту�рада�или�прес-
танка�радног�односа,�ако�у�том�месту�имате�боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш�циљ�је�да�вам�пружимо�подршку�у�тражењу�посла�и�по-
већамо�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�информисање�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�категорија�
теже�запошљивих�
•�Подстицаји�за�запошљавање�корисника�новчане�накнаде
•�Исплата�новчане�накнаде�у�једнократном�износу�ради�самоза-
пошљавања
•�Професионална�рехабилитација�и�програми�запошљавања�осо-
ба�са�инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
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



www.nzs.gov.rs

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА�НСЗ

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

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

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. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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