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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период 
од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Jавни радови на којима се радно ангажују незапослене особе са инвалидитетом реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интегра-
ције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалне заштите и хуманитарног рада,
• културне делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом се могу организовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно од степена развијености, утврђеним 
у складу са посебним прописом Владе.

Приоритет за укључивање у меру имају лица која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог jавног конкурса за незапослену особу са инвалидитетом.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара 
по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завр-
шетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања 
одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило 
обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; 
Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
• јавне установе и јавна предузећа,
• привредна друштва,
• предузетници,
• задруге и
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе 
према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у; 
• фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфра-
структуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе 
на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
• информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне 
службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених, у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или елек-
тронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, однос-
но приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају 
услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Јавни позиви
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Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – 
извођача јавног рада, коме је 2021, 2022. и 2023. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу 
Националне службе.

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова“ односи се на јавне радове спроведене у 2021, 2022. и 2023. години, које је организовала и 
финансирала у целости или делимично Национална служба. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

 **Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале 
донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир 
следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа терито-
ријалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др. 

Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења пријаве.
Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи 
уговор о привременим и повременим пословима са особама са инвалидитетом са евиденције незапослених.
Датум ангажовања особа са инвалидитетом са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада. 

Национална служба и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. Изузетно, уколико 
од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим особама са инвалидитетом, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужине трајања јавног рада;
• изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени / радно 
ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада определи као одговорног за извршавање ових послова);
• спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења / 
потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
• за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада / жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања
3. За кориснике јавних средстава:
• изјава одговорног лица послодавца извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућ-
ност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.
Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор 
и Народне банке Србије. 

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду. 
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 

Област спровођења јавног рада 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјална заштита и хуманитарни рад 8 

Културна делатност 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 
3 и 4 месеца 20 
2 месеца 10 
1 месец 5 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по основу 
јавних радова* 

Нису раније коришћена средства 10 

Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву 5 

Коришћена средства у истој области као поднета пријава (односи се на 
социјалну заштиту, хуманитарни рад и културу) 5 

Коришћена средства у истој области као поднета пријава  
(односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или 
одржавање и обнављање јавне инфраструктуре) 

0 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне 
филијале** до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50 
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VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:
- радно агажована лица задржи на јавном раду до истека рока трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања лица, 
послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другом незапосленом особом са инвалидитетом, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним 
трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у меру / замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог 
јавног конкурса за незапослено лице; 
- редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
- редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
- доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
- обезбеди безбедност и здравље на раду радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- достави фотокопију интерне потврде / јавно признате исправе о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном 
обрасцу;
- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
- достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине 
и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за 
законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса или ревизије.
Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту 
www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 27. март 2023. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период 
од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање 
(у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и 
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,  
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци, 
5. особе са инвалидитетом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.
Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
- одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по 
лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјал-
но осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

Јавни позиви
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• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку 
обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; 
послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем 
је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална 
служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,
• јавне установе и јавна предузећа,
• привредна друштва,
• предузетници,
• задруге и
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према 
Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у; 
• фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструк-
туре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на 
пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
• информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.
Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне 
службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спро-
вођење јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електрон-
ским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно 
приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове 
Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве 
послодавца – извођача јавног рада коме је 2021, 2022. и 2023. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну 
филијалу Националне службе.

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова“ односи се на јавне радове спроведене у 2021, 2022. и 2023. години, које је организовала и 
финансирала у целости или делимично Национална служба. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.
**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале 
донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ 

Критеријуми Број бодова 

Област спровођења јавног рада 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10 

Социјална заштита и хуманитарни рад 8 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5 

Дужина трајања јавног рада 

3 и 4 месеца 20 

2 месеца 10 

1 месец 5 

Претходно коришћена средства 
Националне службе по основу 
јавних радова* 

Нису раније коришћена средства 10 

Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву 5 

Коришћена средства у истој области као поднета пријава (односи се на 
социјалну заштиту и хуманитарни рад) 5 

Коришћена средства у истој области као поднета пријава (односи се на 
одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и 
обнављање јавне инфраструктуре) 

0 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје 
надлежне филијале** 

до 10 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50 
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следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа терито-
ријалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења пријаве.
Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођењејавних радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи 
уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиденције незапослених.
Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 
дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Национална служба и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. Изузетно, уколико 
од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или 
дужине трајања јавног рада;
• изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени / радно 
ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада определи као одговорног за извршавање ових послова);
• спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења / 
потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
• за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних 
обавеза:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања. 
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања. 
3. За кориснике јавних средстава:
- изјава одговорног лица, послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућ-
ност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе, на основу расположивих података Управе за трезор 
и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:
• радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послода-
вац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим незапосленим лицем из категорија дефинисаних Јавним конкурсом, за преостало време спровођења јавног рада, у складу 
са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских 
и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди безбедност и здравље на раду радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију интерне потврде / јавно признате исправе о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
• достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине 
и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за 
законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту 
www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 27. март 2023. године.

Јавни позиви
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На основу чл. 10, 11 и 31 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за 
период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 111 и 114 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова подршке за програме:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано 
на пружању стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 месеци.
Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

• трошкови исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд 
радних сати, у висини до 50.000 динара месечно и

• трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног 
места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме, у складу са могућ-
ностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се одобрити послодавцу у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.
Рефундација трошкова подршке за наведене програме се остварује према прописима о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом и другим 
прописима о државној помоћи.

Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих додатних трошкова, док је дозвољени износ државне помоћи по послодавцу - учеснику на тржишту, за 
надокнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом, на годишњем нивоу, утврђен прописима о државној помоћи.
Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се свако правно и физичко лице које, независно од правног облика и начина финансирања, у обављању делатности произ-
водњe или промета робе или пружања услуга на тржишту, користи државну помоћ у било ком облику, изузев привредног субјекта у поступку приватизације. 

II УСЛОВИ

Рефундација се одобрава послодавцу под условом:
• да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба);
• да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом;
• да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се запошљава под посебним условима (решење о процени радне способности и могућности запослења или 
одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду);
• да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке; 
• да има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
• да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог послодавца, односно код 
послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Посебни услови за Програм А:
• да је радни однос са лицем које пружа стручну подршку новозапосленој особи са инвалидитетом заснован најкасније до дана запошљавања особе са инвалидитетом за коју се тражи 
стручна подршка;
• да се стручна подршка особи са инвалидитетом пружа у складу са планом стручне подршке;
• да лице које пружа стручну подршку има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку.

Посебни услови за Програм Б:
• да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне способности особе са инвалидитетом.

Рефундацију не могу остварити:
• привредни субјекти у тешкоћама, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање,
• послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу,
• послодавци – корисници средстава који нису измирили раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току, уколико исте редовно измирују,
• послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање запошљавања (Програм А), у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање и
• послодавци који су користили рефундацију по јавном конкурсу за иста лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног конкурса за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација:
• захтев за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима (образац Националне службе);
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР-у;
• фотокопија уговора о раду за особу са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка, односно за коју је потребно прилагођавање радног места;
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама.

Додатна документација за Програм А:
• CV (радна биографија) радног асистента;
• фотокопија уговора о раду радног асистента;
• доказ да радни асистент има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку (фотокопија уговора о раду и/или други 
доказ) и
• програм стручне подршке на обрасцу Националне службе.
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Јавни позиви
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Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или елек-
тронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука o одобравању рефундације трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – радна асистенција (Програм А) и/или одлука о одобравању 
средстава за рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног местa (Програм Б), доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају 
услове јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 30 дана од дана доношења одлуке за Програм А – рефундацију трошкова зараде 
лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту. 

Национална служба и послодавац закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 60 дана од дана доношења одлуке за Програм Б – рефундација примерених 
трошкова прилагођавања радног места.

Документација за закључивање уговора за Програм А:
- средства обезбеђења уговорних обавеза.

Документација за закључивање уговора за Програм Б:
- рачун са отпремницом о наменски утрошеним средствима;
- извод из банке да је извршена уплата на име купљене опреме и/или услуге која је извршена у сврху прилагођавања радног места;
- средства обезбеђења уговорних обавеза.

Средства обезбеђења уговорних обавеза за Програм А и/или Програм Б

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима; 
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица),
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства по одобреној рефундацији трошкова, 
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава / жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је дужан да:
• особу са инвалидитетом задржи у радном односу најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа за Програм А и/или Програм Б;
• у случају престанка радног односа лица ангажованог на пружању стручне подршке и/или особе са инвалидитетом којој се пружа стручна подршка (Програм А) и/или особе са инвали-
дитетом за коју је остварено право на Програм Б, у року од 30 дана заснује радни однос са другим лицем за време трајања уговорне обавезе; 
• представницима Националне службе омогући обилазак радних просторија ради сагледавања услова за реализацију програма;
• Националној служби омогући праћење реализације уговорених обавеза и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Посебне обавезе за Програм А
Послодавац је у обавези да Националној служби достави до краја текућег месеца за претходни месец:
- захтев за месечну рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција, са извештајем о пруженој стручној подршци; 
- доказе о исплаћеној заради са обрачунатим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке и особу са инвалиди-
тетом којој се пружа стручна подршка.

Посебне обавезе за Програм Б
Послодавац је у обавези да Националној служби достави:
- најкасније у року од 60 дана од дана доношења одлуке, а пре закључења уговора – доказ о наменски утрошеним средствима за примерено прилагођавање радног места;
- квартално (за претходна три месеца) – доказе о исплаћеној заради са обрачунатим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање за особу са инвалидитетом из уговора.
У случају да послодавац – корисник рефундације не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 и на сајту www.
nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2023. године.

Јавни позиви
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На основу чл. 32 и 33 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за 
период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и члана 108 Правилника 
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

JАВНИ КОНКУРС 
ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања 
радног односа.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али 
не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим 
прописима о државној помоћи.

Послодавцем, у смислу прописа о државној помоћи, сматра се свако правно и физичко лице које, независно од правног облика и начина финансирања у обављању делатности  произ-
водњe или промета робе или пружања услуга на тржишту, користи државну помоћ у било ком облику, изузев привредног субјекта у поступку приватизације. 

Дозвољени износ државне помоћи по послодавцу - учеснику на тржишту, за запошљавање особа са инвалидитетом, на годишњем нивоу, утврђен је прописима о државној помоћи.

II УСЛОВИ

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:
• да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), која нема радног искуства 
на пословима на којима се запошљава;
• да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
• да запошљавање уз субвенцију доводи до нето повећања броја запослених у моменту подношења захтева у односу на просечан број запослених током претходних 12 месеци;
• да није смањио број запослених у моменту подношења захтева у односу на просечан број запослених током претходних 12 месеци, осим у случају природног одлива и других оправданих 
разлога у складу са законом а не као резултат технолошког вишка; 
• да обавља делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за субвенцију зараде; 
• да има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
• да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
• да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца 
који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Субвенцију не могу остварити:
• привредни субјекти у тешкоћама, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање;
• послодавци за раднике које би уступили на рад другом послодавцу;
• послодавци – корисници средстава који нису измирили раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим обавеза чија је реализација у току, уколико исте редовно 
измирују;
• послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање запошљавања, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање; 
• послодавци који су користили субвенцију по јавном конкурсу за иста лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног конкурса за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација:
• захтев за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства (образац Националне службе);
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац није регистрован у АПР-у;
• фотокопија уговора о раду за особу са инвалидитетом за коју се подноси захтев; 
• писана изјава подносиоца захтева да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове;
• писана изјава подносиоца захтева да није привредни субјект у тешкоћама и
• одговарајући доказ уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом.

Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или елек-
тронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенцијe зараде за особe са инвалидитетом без радног искуства доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају 
услове јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе, у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима; 
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

Јавни позиви
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2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства по основу субвенције зараде особе са инвалидитетом из уговора;
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава / жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта*.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац је дужан да:
• особу са инвалидитетом за коју је остварио субвенцију задржи у радном односу најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа;
• до краја месеца за текући месец поднесе захтев за исплату месечне субвенције зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства; 
• уз захтев за исплату субвенције зараде за месец који претходи месецу за који се подноси захтев, достави:
- доказе о исплаћеној заради са обрачунатим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање, за особу са инвалидитетом из уговора;
• Националној служби омогући праћење реализације уговорних обавеза;
• обавести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију овог уговора у року од 8 дана од дана настанка промене;
• у року од 30 дана од дана престанка радног односа особе са инвалидитетом из уговора, заснује радни однос на неодређено време са другом особом са инвалидитетом, за преостало 
време трајања уговорне обавезе. 

У случају да послодавац – корисник субвенције не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Национaлне службе, телефон: 0800-300-301 и на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2023. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17 и 49/21), члана 30 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. 
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

У 2023. ГОДИНИ 
 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима ромске националности који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу 
са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подно-
сиоци захтева особе са инвалидитетом. 

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. 

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је: 
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, 
- ромске националности, 
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, 
- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и 
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи. 

Јавни позиви
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Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари: 
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део Јавног позива, 
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа 
са инвалидитетом не може да их обавља, 
- за оснивање удружења и 
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе. 
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се разматрати у поступку одлучивања за добијање субвенције.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање. 
 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева: 
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе и
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе.
 
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења. 

Датуми на приложеним доказима који су дефинисани захтевом са бизнис планом морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом. 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 
 
Начин подношења захтева 
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, која води евиденцију о незапосленом лицу, непосредно, путем поште 
или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис 
планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново 
узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. 
Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на страни Националне службе да 
ће субвенција бити одобрена. 

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе. 

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи 
у тренутку објаве Јавног позива. 
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и 
достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица за приоритетне категорије додељују се 5 бодова за младе до 30 година старости, особе 
са инвалидитетом и жене, односно 3 бода за вишкове запослених. Остале категорије теже запошљивих лица бодују се са 2 бода.

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради оснивања привредног друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан 
број бодова захтева са бизнис планом свих лица који се удружују. 
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Уколико незапослено лице којем је одобрена субвенција за самозапошљавање, одустане од реализације исте, субвенција ће се доделити следећем незапосленом лицу са ранг листе.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године. 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми  Број бодова  

1. Развијеност јединице локалне самоуправе на 
чијој територији подносилац захтева планира 
обављање делатности*  

Четврта група јединица локалне самоуправе и 
девастирана подручја  10  

Трећа група јединица локалне самоуправе  5  

Прва и друга група јединица локалне самоуправе  0  

2. Планирана врста делатности  

Производња, производно занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге  10  

Услужно занатство, остале услужне делатности и 
грађевинарство  8  

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге  6  

Остало  0  

3. Категорија лица ромске националности  
Категорије теже запошљивих лица**  до 23  

Остала лица  0  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  43  
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Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР-у; 
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ); 
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке; 
- фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева; 
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 
- фотокопија / очитана лична карта жиранта и 
- други докази у зависности од статуса жиранта. 
Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене доку-
ментације за закључивање уговора. 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два 
жиранта и меничним овлашћењем. 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да: 
- делатност за коју му је одобрена субвенција, у складу са поднетим захтевом са бизнис планом, обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигу-
рање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог 
надлежног органа; 
- омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности; 
- на захтев Националне службе достави доказе о реализацији уговорних обавеза и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава, увећан за законску 
затезну камату од дана преноса средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије. 
Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10. април 2023. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2021. до 2023. 
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину 
и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национал-
на служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва. 
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, 
почев од дана отпочињања обављања делатности. 

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу 
са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подно-
сиоци захтева особе са инвалидитетом. 

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. 
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под условом да је: 
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, 
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, 
- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и 
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи. 
 
Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари: 
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива; 
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа 

Јавни позиви
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са инвалидитетом не може да их обавља; 
- за оснивање удружења и 
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе. 
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се разматрати у поступку одлучивања за добијање субвенције.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева: 
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе и
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења. 
Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом. 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 
 
Начин подношења захтева 
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, која води евиденцију о незапосленом лицу, непосредно, путем поште 
или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис 
планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново 
узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до дату-
ма потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не 
ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе. 

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи 
у тренутку објаве Јавног позива. 
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и 
достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица за приоритетне категорије додељују се 5 бодова за младе до 30 година старости, особе 
са инвалидитетом и жене, односно 3 бода за вишкове запослених и Роме. Остале категорије теже запошљивих лица бодују се са 2 бода.

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради оснивања привредног друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан 
број бодова захтева са бизнис планом свих лица који се удружују. 
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 
Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли надлежне филијале.
Уколико незапослено лице којем је одобрена субвенција за самозапошљавање, одустане од реализације исте, субвенција ће се доделити следећем незапосленом лицу са ранг листе.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора: 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР-у, 
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ), 
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, 
- фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева, 
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, 
- фотокопија / очитана лична карта жиранта и 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Критеријуми Број бодова  

1. Развијеност јединице локалне самоуправе на 
чијој територији подносилац захтева планира 
обављање делатности *  

Четврта група јединица локалне самоуправе и 
девастирана подручја  10  

Трећа група јединица локалне самоуправе  5  

Прва и друга група јединица локалне самоуправе  0  

2. Планирана врста делатности  

Производња, производно занатство, здравствене и 
интелектуалне услуге  10 

Услужно занатство, остале услужне делатности и 
грађевинарство  8  

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге  6  
Остало  0  

3. Категорија лица  
Категорије теже запошљивих лица**  до 26  
Остала лица  0  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  46  
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- други докази у зависности од статуса жиранта.
Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене доку-
ментације за закључивање уговора. 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два 
жиранта и меничним овлашћењем. 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да: 
- делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигу-
рање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог 
надлежног органа, 
- омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности, 
- на захтев Националне службе достави доказе о реализацији уговорних обавеза и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску 
затезну камату од дана преноса средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије. 
Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне 
службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10. април 2023. године. 

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 
11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период 
од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократ-
ном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба). 

Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: 
- млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; 
- старији од 50 година; 
- Роми; 
- особе са инвалидитетом; 
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
- незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; 
- жртве породичног насиља. 

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. 

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике 
Србије, и износи: 
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи; младе у домском смештају, хранитељским 
породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС; 
• 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским 
породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС; 
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским 
породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима. 
 
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да: 
• припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%; 
• је регистрован и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева; 

Јавни позиви
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• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, 
подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање); 
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије; 
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује; 
• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи; 
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач 
или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева. 
 
Право на субвенцију не могу остварити послодавци: 
• код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у следећим случајевима: остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада 
на одређено време; 
• који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава; 
• који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности који је сaставни део овог јавног позива; 
• за раднике које би уступили другом послодавцу; 
• ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева: 
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу, 
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР-у; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено 
место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – доказ у складу са законом, 
• фотокопија одлуке о обављању делатности (само уколико послодавац обавља и друге делатности поред претежне, које нису регистроване у Агенцији за привредне регистре/решењу 
надлежног органа, а у којима планира субвенционисано запошљавање незапослених лица), 
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед остваривања права на пензију, смрти запосленог, отказа од стране запосленог и истека рада на одређено време, потребно је 
доставити одговарајући доказ. 
 
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција. 
 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 
 
Начин подношења захтева 
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским 
путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. 
 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева посло-
давца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново 
узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања 
уговора. 

Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи суб-
венција у односу на број запослених може да буде највише 5:1. 

*Елемент „Проценат запослених лица код подносиоца захтева“ односи се на доделу субвенције по јавним позивима из 2020, 2021. и 2022. године, које је организовала и финансирала 
делимично или у целости Национална служба, а подразумева број лица која су била запослена код подносиоца захтева на 180-ти дан по завршетку уговорне обавезе по основу доделе 
субвенције, у односу на укупан број лица за која је подносилац захтева користио субвенцију. Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције по јавним позивима из 2020, 2021, 2022. и 2023. године, које је организо-
вала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ  
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми Број бодова 

1. Делатност послодавца у којој се 
запошљавају лица  

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге  15  
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство  8  
Хотели, ресторани и остале услуге  5  
Остало  0  

2. Дужина обављања делатности  
Више од три године  10  
Више од једне до три године  8  
До једне године  5  

3. Претходно коришћена средства 
по основу доделе субвенције 

Проценат запослених 
лица код подносиоца 
захтева*  

Више од 50% запослених лица  15  
Запослено до 50% лица  10  
Није било запослених  0  

Послодавац који није раније користио средства Националне службе** 20  

4. Претходно коришћена средства 
по основу доделе субвенције за 
самозапошљавање  

Послодавац који је користио средства Националне службе за 
самозапошљавање***  5  

5. Број запослених код послодавца 
за претходна три месеца  Повећање броја запослених  10  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  60  
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***Елемент „Послодавац који је користио средства Националне службе за самозапошљавање“ односи се на доделу ове субвенције по јавним позивима из 2020, 2021. и 2022. године, које 
је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 
Списак одобрених субвенција се објављује на огласној табли надлежне филијале. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата 
средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године. 

Документација за закључивање уговора: 
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, у складу са законом, за лица која се запошљавају (фотокопија уговора о раду); датум заснивања 
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, 
• средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, 
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице), 
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције, 
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица корисника средстава / жиранта и 
• други докази у зависности од статуса жиранта. 

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити: 
 1. За предузетника: 
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем; 
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања. 
 2. За правно лице: 
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем; 
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања. 
 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – корисник субвенције дужан је да: 
• лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, задржи у радном односу, при 

чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 
30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији теже запошљивих за коју је одређена 
иста висина субвенције, у складу са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, најмање 
до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену лица другим незапосленим лицем које припада категорији 
теже запошљивих за коју је одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у меру/
замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице; 

• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом; 
• у току трајања уговорне обавезе не уступа лица / замену лица, за која је остварио право на субвенцију, другом послодавцу ради обављања послова под његовим надзором и руко-

вођењем, у складу са законом; 
• задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је ост-

варио право на субвенцију; 
• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе и увид у обављање делатности; 
• достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе; 
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску 
затезну камату од дана преноса средстава. 
 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије. 

Национална служба ће чувати податке о личности у законски предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. Лица чији се подаци обрађују 
имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30. новембра 2023. године. 

Јавни позиви

Подршка 
запошљавању

особа са инвалидитетом

www.nsz.gov.rs
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон,113/17 и 49/21), члана 13 
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА

У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера обука на захтев послодавца (у даљем тексту: мера) подразумева учешће у финансирању обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на 
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вешти-
нама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места.

Мера подразумева:
а) реализацију обуке у трајању до 960 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука1 или 
посебним законом или правилником, или
реализацију обуке за особе са инвалидитетом, у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства 
надлежног за послове запошљавања и
б) заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку. 
На основу образложеног захтева, послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.
За реализацију мере Национална служба:
1. послодавцу на основу захтева може да исплати:

• средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, а највише до 170.000,00 динара по полазнику, у два дела, и то:
- први део од 50% укупних средстава по отпочињању обуке и
- други део након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени (25% укупних средстава) или обучени и запослени (50% укупних средстава),
- за укључивање незапослених особа са инвалидитетом, средства за финансирање трошкова обуке се увећавају за 20%;

Средства додељена по основу мере су de minimis државна помоћ.
2. незапосленом полазнику исплаћује:

• месечну новчану помоћ у висини од 20.000,00 динара за пун фонд часова,
• средства за трошкове превоза;

3. незапосленом полазнику – особи са инвалидитетом исплаћује:
• месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако 

особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,
• средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом;

Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за неза-
посленог полазника обуке – остала лица.
4. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.
Средства намењена незапосленом полазнику Национална служба може да исплаћује и у случају када послодавац сноси трошкове обуке. 
Новчана помоћ се не исплаћује полазнику обуке који је корисник новчане накнаде за случај незапослености.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом:
• да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвали-

дитетом које послује са већинским државним капиталом;
• да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
• да има план и програм обуке по коме ће се полазник обучавати;
• да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
• да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
• да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
• да обучава и запошљава незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у обуку, у складу са важећим актима 

Националне службе и које није било у радном односу код подносиоца захтева у периоду од шест месеци пре подношења захтева; 
• да има кадровске капацитете за реализацију мере, односно да обезбеди инструктора који: 

- има минимум средње образовање,
- запослен је или радно ангажован код подносиоца захтева са фондом часова који је једнак дневној динамици реализације обуке, односно запослен је или ангажован у образовној 
установи / организацији регистрованој за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом,
- има најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава и квалификацију која је у складу са пословима за које се лице обучава, односно, има најмање 24 месеца 
радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу квалификацију;

• послодавац има обавезу да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања 
више полазничких група;

• да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију обуке, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне 
групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, односно уговор о реализацији 
обуке или њеног дела са одговарајућом образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука реализује у сарадњи са истом. 

За реализацију мере за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац мора да испуњава кадровске, техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке у складу 
са одобрењем за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта 
послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о формирању организационог дела; 
- уколико подносилац захтева обуку реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује обука (спора-
зум о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
- извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, 
односно занимања, или 
назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих, уколико подносилац захтева нема законску обавезу доношења акта о организацији и система-
тизацији послова;
- доказ о квалификацијама / стручној оспособљености инструктора (диплома, сертификат, уверење, лиценца и сл.),
- уговор са образовном установом или организацијом регистрованом за образовање одраслих, уколико се обука изводи у сарадњи са том установом.
1 Упутство за послодавце за израду програма са описом стандарда нивоа обука налази се на сајту  www.nsz.gov.rs.

Јавни позиви
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За реализацију мере за незапослене особе са инвалидитетом, послодавац подноси и одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације издато од стране минис-
тарства надлежног за послове запошљавања, са програмом обуке за коју је поднет захтев.
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција. 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту обучавања лица или према седишту послодавца, непосредно, путем поште или 
електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за меру доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери. У циљу провере 
испуњености услова из Јавног позива Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми:

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру обука на захтев послодавца“ односи се на меру обука на захтев послодавца спроведену по јавним позивима 
у 2020, 2021. и 2022. години, коју је финансирала делимично или у целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос броја лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе задржана 
у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у меру код подносиоца захтева. Наведене податке 
Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
Ранг листа објављује се на огласној табли надлежне филијале.

За захтеве за реализацију мере за незапослене особе са инвалидитетом не врши се бодовање поднетих захтева, из разлога што се обука спроводи у складу са одобрењем за спровођење 
мера и активности професионалне рехабилитације издатим од стране министарства надлежног за послове запошљавања.

Динамика одлучивања
Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено 
у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да од 
датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити закључен до краја 
календарске године.

Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука. 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА 

Бр Критеријуми Бодови 

1. Кадровски капацитети  

Инструктор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства 
или 
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се 
обучава полазник обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима 

20 

Инструктор поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 24 до 
36 месеци радног искуства   
или 
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се 
обучава полазник обуке и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима 

10 

Инструктор поседује исту струку у којој се полазник обуке обучава и има од 12 до 
24 месеца радног искуства  
или 
инструктор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се 
обучава полазник обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима 

5 

2. Делатност послодавца 
(претежна) 

Производна 20 
Услужна  10 
Остало 5 

3. 
Дужина обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 20 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно коришћена 
средства Националне 
службе кроз меру 
обука на захтев 
послодавца* 

Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе** 

Више од 50% запослених лица 40 
Запослено до 50% лица 20 
Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства  40 

Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 
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Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:
1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања 
уговорне обавезе.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања 
уговорне обавезе.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке;
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и полазник обуке закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У току трајања обуке полазник може 
задржати статус незапосленог лица или засновати радни однос са послодавцем. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;
- доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности 
полазника на обуци; 
- обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором; 
- изврши замену полазника са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да 
се ново лице може обучити током преосталог периода трајања обуке; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:
- изда полазнику обуке одговарајуће уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији;
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих уверења;
- у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са најмање 50% полазника обуке на пословима за које су обучени;
- запослена лица задржи у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа; 
- запослена лица не уступа на рад другом послодавцу;
- у случају престанка радног односа лица, заснује радни однос са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за 
преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај исплаћених средства, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.  
У случају да послодавац по истеку периода обуке у којој Национална служба није учествовала у финансирању трошкова обуке, не реализује обавезу запошљавања најмање 50% полаз-
ника обуке, дужан је да на име уговорне казне за сваки месец пропуштања заснивања радног односа плати износ од 28.000,00 динара по лицу, а највише до 170.000,00 динара по лицу.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

На основу члана 52 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 13 став 1 тачка 2 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана запошљавања за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21), чл. 86а-86д, Правилника о критерију-
мима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Правилника о ближим критеријумима и 
условима за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца ради стицања додатних знања и вештина („Сл. гласник РС“, бр. 13/18, 57/18 и 45/22), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ 

У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Намена и циљ мере
Мера обука за потребе послодавца за запосленог (у даљем тескту: мера) спроводи се ради стицања додатних знања и вештина запосленог ради унапређења компетенција, стицања 
недостајућих знања, способности и вештина за потребе процеса рада а у одржања запослења код послодавца. 
Мера се реализује ради усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 
Под усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, 
способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Јавни позиви
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Извођач обуке
Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценцирани извођач обуке, у складу са 
законом Републике Србије (у даљем тексту: извођач обуке), а на основу исказане потребе послодавца.

Учешће у финансирању мере
У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за реализацију мере, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
може послодавцу на основу захтева да исплати средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради усавршавања до 50% од укупних оправданих трошкова, а највише до 
100.000,00 динара по полазнику.

Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише до 70% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику и то за:
- највише 20 процентних поена уколико је послодавац микро или мали привредни субјект,
- највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект,
- највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са инвалидитетом или особе које се теже запошљавају и то: 

1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
2. старији од 50 година
3. припадници етничких мањина.

Средства додељена по мери су хоризонтална државна помоћ.

Оправдани трошкови обуке: 
- трошкови предавача за сате које проведу на обуци полазника,
- оперативни трошкови предавача и полазника у вези са обуком као што су путни, трошкови смештаја, материјала и залиха, амортизације опреме и алата, у обиму у коме се искључиво 

користе за потребе обуке, 
- саветодавних услуга у вези са обуком,
- трошкови полазника и општи индиректни трошкови (административни трошкови, закуп, режијски трошкови), за сате које полазници проводе на обуци.

Учешће у финансирању мере се не може одобрити за обуке полазника које послодавац спроводи ради испуњења законских обавеза.

Уколико је привредни субјект добио средства од аутономне покрајине и/или јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа и правног лица које управља и/или располаже јавним 
средствима, за исте оправдане трошкове за исту врсту обуке и иста лица, укупан износ додељених средстава не може бити већи од прописаних овим јавним позивом.

Динамика исплате средстава на име учешћа у финансирању мере
Уговорена средства за реализацију мере Национална служба исплаћује послодавцу у целости након завршетка обуке, односно по достављању доказа да су полазници обучени и стекли 
сертификат / уверење / потврду.

Број запослених за који се могу одобрити средства на име обуке
Послодавац који има до 5 запослених има право да у обуку укључи једног запосленог, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у обуку укључи двоје запослених, а посло-
давац који има 15 и више запослених има право да у обуку укључи запослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом:
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да у последња 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
- да у последња 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да има план усавршавања запосленог;
- да обезбеди извођача обуке, који има статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих или је лиценциран у складу са законом Републике Србије; 
- да у обуку укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 6 месеци пре подношења захтева за учешће у мери. 

Захтев за учешће у мери се неће одобравати за запосленог који:
- обавља приправнички стаж или 
- испуњава један од услова за остваривање права на пензију, односно уколико му до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и 

инвалидском осигурању, недостаје до две године.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- лан усавршавања запосленог на образцу послодавца (обавезни елементи: подаци о запосленом, подаци о тренутном радном месту, образложење потребе усавршавања, предлог обука 
на које се треба упутити);

- списак запослених који ће се укључити у програм обуке; 
- извод из акта о организацији и систематизацији послова за које ће се лице усавршавати или опис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу усвајања акта о организацији 
и систематизацији послова;

- документација о извођачу обуке - доказ о акредитацији/лиценци за извођење обуке, план и програм обуке, предрачун трошкова обуке, уговор о пословној сарадњи; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта 
послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; 

- доказ за запослене који припадају теже запошљивим категоријама или имају статус особе са инвалидитетом.

Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или месту рада запосленог, непосредно, путем поште или елек-
тронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава се доноси у року од 15 дана од дана достављања предлога тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра надлежног за 
послове запошљавања, а на основу провере поднетог захтева за учешће у мери. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке 
мора бити након датума доношења одлуке, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета 
одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити закључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави:
- динамику реализације обуке (датум почетка и завршетка обуке, број и списак полазника по групи, датум полагања коначног испита и датум издавања сертификата),
- одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, и то:

Јавни позиви
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1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања 
уговорне обавезе.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средства за трошкове обуке, са роком важења од 6 месеци дуже од трајања 
уговорне обавезе.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију меница (за правна лица),
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке,
- фотокопију/очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава/жиранта и 
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања мере:
- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене;
- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и копије издатих сертификата/уверења/потврде;
- задржи запосленог у радном односу на неодређено време још најмање 24 месецa након стицања сертификата/уверења/потврде;
- лице које је обучио не уступа на рад другом послодавцу;
- уколико је запослени упућен на обуку ради промене радног места - по завршетку обуке достави копију анекса уговора о раду са запосленим.

У случају неиспуњења уговорних обавеза корисник средстава постаје дужник Националне службе и у обавези је да врати целокупан износ средстава исплаћених у складу са уговором на 
име обуке запосленог, са законском затезном каматом од датума преноса средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31. октобра 2023. године. 

Јавни позиви

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 13 
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера приправништва за младе са високим образовањем (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо 
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за 
рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. 

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколи-
ко се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 
до 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:

- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж у струци која је услов за рад на тим пословима, у меру се може укључити за преостало време 
потребно за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита, а најдуже до 12 месеци.
Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица увећану за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез 
и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 9, односно 12 месеци.

Средства додељена по основу мере су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним пословима;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних часова) који је најмање истог нивоа квалификације 

као и приправник и, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
* има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци, или
* има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати приправник и струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији послова 

код послодавца; 
 - да запосли и стручно оспособљава незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у меру у складу са важећим 

актима Националне службе, и
* има најмање шести ниво квалификације 
* нема радног искуства у струци за коју је стечена квалификација или има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж
* има до 30 година старости
* има просечну оцену од најмање 8,0 на завршеним студијама;

- да у меру не укључује незапослено лице којe je у периоду од три месеца пре подношења захтева за учешће у мери приправништва билo у радном односу код тог послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која 

се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

У меру се могу укључити особе са инвалидитетом и Роми без обзира на године старости и просечну оцену.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи до два незапослена лица, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у меру укључи незапослена лица 
чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених (број ангажованих приправника се сабира за мере приправништва за незапослена лица са средњим образовањем и младе са 
високим образовањем).

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања приправника (у слободној форми, у коме је садржај програма разрађен по месецима);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта 

послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о формирању организационог дела; за послода-
вце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;

- извод из закона, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
   извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о квалификацијама ментора за стручно оспособљавање лица (диплома / уверење / лиценца).

Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електрон-
ским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за меру доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери. 

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

Јавни позиви
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*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру приправништва“ односи се на меру приправника са средњим и високим образовањем спроведену по јавним 
позивима у 2020, 2021. и 2022. години, коју је финансирала делимично или у целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос броја лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе задржана 
у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у меру код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба 
ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
Ранг листа објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року до 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено 
у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да од датума 
доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити закључен до краја календарске 
године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави: 

- потписан уговор о раду са лицем запосленим у својству приправника,
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства по основу рефундације трошкова зараде и
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава. 

Датум почетка спровођења мере мора бити након датума доношења одлуке о одобравању средстава и у току календарске године у којој је донета одлука.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да: 
- запосли и стручно оспособљава приправника за самосталан рад у струци; 
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду приправнику, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде приправнику и уплати припадајућег 

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- организује полагање приправничког / стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда приправнику уверење о обављеном приправничком стажу, односно положеном стручном или приправничком испиту, а копију истог достави Националној служби; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају престанка радног односа приправника у току трајања мере, послодавац може да у року до 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим 
лицем које испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА 

Бр Критеријуми Бодови 

1. 
Програм стручног 
оспособљавања 
приправника 

Реализује се у складу са законом  20 

Реализује се на основу акта о организацији и систематизацији послова 10 

2. Кадровски 
капацитети  

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима 

20 

Ментор поседује исту струку и има од 24 до 36 месеци радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима 

10 

Ментор поседује исту струку и има од 12 до 24 месеца радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима 

5 

3. Дужина обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 20 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне 
службе кроз меру 
приправништва*  

Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе 

Више од 50% запослених 
лица 40 

Запослено до 50% лица 20 
Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства  40 
Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 
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VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Jавног позива или ревизије.
Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 13 
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера приправништва за незапослена лица са средњим образовањем (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је 
стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као 
посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. 

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) учествује у финансирању мере најдуже до 6 месеци. 

Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж у струци која је услов за рад на тим пословима, у меру се може укључити за преостало време 
потребно за стицање услова за полагање приправничког / стручног испита.

Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 месеци. 

Средства додељена по основу мере су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним пословима;
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних часова), који је најмање истог нивоа квалификација 

као и приправник и, уколико прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
* има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци, или
* има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати приправник и има струку која је дефинисана актом о организацији и систематизацији 

послова код послодавца; 
- да запосли и стручно оспособљава незапослено лице са средњим образовањем, које се води на евиденцији Нaционалне службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у 

меру у складу са важећим актима Националне службе, и припада једној од наведених категорија лица:
* млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе дуже од 6 месеци
* особе са инвалидитетом
* Роми 
* млади који имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;

- да запосли и стручно оспособљава незапослено лице које нема радног искуства у струци за коју је стечено образовање или има радно искуство краће од времена утврђеног за при-
правнички стаж;

- да у меру не укључује незапослено лице које je у периоду од три месеца пре подношења захтева за доделу средстава билo у радном односу код тог послодавца;
- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која 

се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру укључи до два незапослена лица, а послодавац који има 11 и више запослених има право да у меру укључи незапослена лица 
чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених (број ангажованих приправника се сабира за мере приправништва за незапослена лица са средњим образовањем и младе 
са високим образовањем).

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања приправника (у слободној форми, у коме је садржај програма разрађен по месецима);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта 
послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о формирању организационог дела; за послодавце 
адвокате – решење о упису у Именик адвоката;
- извод из закона, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
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извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о квалификацијама ментора за стручно оспособљавање лица (диплома, уверење, лиценца). 
 
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према седишту послодавца или месту рада лица, непосредно, путем поште или електрон-
ским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за меру доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива узимају се у обзир следећи критеријуми:

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру приправништва“ односи се на меру приправника са средњим и високим образовањем спроведену по јавним 
позивима у 2020, 2021. и 2022. години, коју је финансирала делимично или у целости Национална служба.

**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос броја лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе задржана 
у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у меру код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба 
ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Ранг листа објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року до 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено 
у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 45 дана од дана доношења oдлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да од датума 
доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца, мора бити закључен до краја календарске 
године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави: 

- потписан уговор о раду са лицем запосленим у својству приправника,
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства по основу рефундације трошкова зараде и
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава. 

Датум почетка спровођења мере мора бити након датума доношења одлуке о одобравању средстава и у току календарске године у којој је донета одлука. 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА 
Бр. Критеријуми Бодови 

1. 
Програм стручног 
оспособљавања 
приправника 

Реализује се у складу са законом  20 

Реализује се на основу акта о организацији и систематизацији послова 10 

2. Кадровски 
капацитети  

Ментор поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима 

20 

Ментор поседује исту струку у којој се приправник оспособљава и има од 24 до 36 
месеци радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима 

10 

Ментор поседује исту струку у којој се приправник оспособљава и има од 12 до 24 
месеца радног искуства  
или 
ментор поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно 
оспособљава приправник и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима 

5 

3. Дужина обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 20 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно коришћена 
средства Националне 
службе кроз меру 
приправништва* 

Проценат запослених лица 
по завршетку уговорне 
обавезе** 

Више од 50% запослених лица 40 
Запослено до 50% лица 20 
Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства 40 

Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 
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VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да: 
- запосли и стручно оспособљава приправника за самосталан рад у струци; 
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду приправнику, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде приправнику и уплати припадајућег 

пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- организује полагање приправничког / стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
- изда приправнику потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном стручном или приправничком испиту; 
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају престанка радног односа приправника у току трајања мере, послодавац може да у року до 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим 
лицем које испуњава потребне услове у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/21), члана 11 
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о 
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. фебруара 2023. године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА 

У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера стицања практичних знања (у даљем тексту: мера) подразумева стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада 
приватном сектору. 

У меру се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:
• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих (ФООО), који у укупном броју плани-

раних полазника учествују са најмање 40%; 
• лица са средњим образовањем, која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дуже од 12 месеци, без обзира 

на врсту квалификације и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Програм стицања практичних знања сачињава послодавац и подразумева садржаје учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 
3 месеца, а реализује се кроз:
1. заснивање радног односа на одређено време: 

- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка 
Програма (укупно трајање 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку Програма или до истека трећег месеца, односно завршетка Програма):
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном 
трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12 месеци).

За време трајања мере, Национална служба рефундира послодавцу на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за 
обавезно социјално осигурање у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

Средства додељена по основу мере су de minimis државна помоћ. 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може да оствари послодавац под условом: 
- да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
- да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
- да има Програм стицања практичних знања којима треба да овлада лице;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима; 
- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
- да на конкретним пословима запошљава незапосленог са евиденције Националне службе, из категорије лица дефинисане овим јавним позивом и у складу са важећим актима Нацио-

налне службе, који задовољава опште и посебне услове за укључивање у меру и:
* нема искуства и знања за обављање послова за које се организује Програм, 
* није био/ла у радном односу код подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;

- да има одговарајуће кадровске капацитете, односно: 

Јавни позиви
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* има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) са најмање средњим образовањем, а у складу са нивоом квалификације захтеваним у стандарду посла, који посе-
дује знања и вештине у складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце, потврде као доказ стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месеци 
радног искуства на истим или сличним пословима дефинисаним Програмом, 

* за лица без завршеног средњег образовања, односно без квалификација, и лица са завршеним ФООО, ментор може да има завршену основну школу, уколико испуњава све остале 
наведене услове из претходног става; 

- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију мере, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају захтевима посла и у складу 
су са радним местом за које лица стичу практична знања и вештине, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико делатност обавља изван седишта 

послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о формирању организационог дела; 
- уколико подносилац захтева меру реализује на локацији изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о локацији на којој се реализује мера (споразум 

о пословно-техничкој сарадњи, уговор о закупу простора и сл.);
- извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати практична знања и вештине или опис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу усвајања 

акта о систематизацији и организацији послова;
- доказ о квалификацијама ментора за оспособљавање лица (диплома, уверење, лиценца).

Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електрон-
ским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за меру доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери. 
У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из Јавног позива узимају се у обзир следећи критеријуми:

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру стицања практичних знања“ односи се на меру стицања практичних знања спроведену по јавним позивима 
2020, 2021. и 2022. години, коју је финансирала делимично или у целости Национална служба.
**Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос броја лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе задржана 
у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у меру код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба 
ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
Ранг листа објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Динамика одлучивања 
Одлука о одобравању средстава доноси се у року од 30 дана од дана пријема захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. У случају да од датума 
доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити закључен до краја календарске 
године.

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА 
Бр. Критеријуми Бодови 

1. Кадровски капацитети 
(радно искуство ментора) 

Више од 60 месеци 20 
Од 36 до 60 месеци 10 
Од 18 до 36 месеци 5 

2. Делатност послодавца  (претежна) 
Производна 20 
Услужна  10 
Остало 5 

3. Дужина обављања делатности  

Пословање дуже од 5 година  20 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

4. 

Претходно 
коришћена 
средства 
Националне службе 
кроз меру стицања 
практичних знања* 

Проценат запослених 
лица по завршетку 
уговорне обавезе** 

Више од 50% запослених лица 40 
Запослено до 50% лица 20 
Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства  40 

Уговорна обавеза послодавца још траје 20 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 
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Послодавац је у обавези да пре закључивања уговора достави Националној служби уговор о раду са лицем. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења 
одлуке о одобравању средстава. 

Документација за закључивање уговора са послодавцем
У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то:

1. За предузетника:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства са роком важења од 18 месеци од дана издавања.
2. За правно лице:
- за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
- за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средства са роком важења од 18 месеци од дана издавања.

Уз достављена средства обезбеђења неопходно је приложити:
- потврду о пријему захтева за регистрацију менице (за правна лица);
- фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица; 
- фотокопију / очитану личну карту овлашћеног лица корисника средстава / жиранта и
- друге доказе у зависности од статуса жиранта.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно 
лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и слично), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- заснује радни однос са незапосленим ради стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима; 
- Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у меру на одређено време, до истека трећег месеца, односно завршетка Програма, закључио уговор о раду на неодређено 

време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који желе наставак мере са 
лицем после прва 3 месеца);

- оспособљава лице за рад на конкретним пословима у трајању од 3 месеца, у складу са Програмом стицања практичних знања и вештина;
- месечно, у складу са законом и законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу укљученом у меру, најмање у висини одобреног износа;
- месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за учешће у финансирању зараде и доказе о исплати зараде лицу укљученом у меру и уплати 

припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 
- изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова са наведеним компетенцијама у областима у којима је лице стекло практична знања и вештине; 
- достави Националној служби копију потврде о стеченом практичном знању;
- задржи лице у радном односу најмање 3 месеца по истеку Програма, односно 6 месеци након истека периода финансирања;
- запослено лице не уступа на рад другом послодавцу;
- у случају престанка радног односа лицу укљученом у меру, заснује радни однос са другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове у складу са Јавним позивом, у року до 30 

дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спроведене замене;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене. 

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава, увећаних за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs. 
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

Јавни позиви

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), чла-
на 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за 
период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 20. 
фебруара 2023. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

 У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради 
обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће 
од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. 

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална 
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:

- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање: 
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од: 

- 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 
- 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 
- 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац који припада: 
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), 
б) јавном сектору – број лица која ће бити укључена у меру код послодаваца из јавног сектора не може прећи 40% укупно планираног броја лица за укључивање у меру, и то по следећим 

приоритетима:
1. на пословима здравствених радника,
2. на пословима социјалне заштите,
3. на пословима образовања и васпитања,
4. на пословима правосуђа;

в) изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе, право 
учешћа у реализацији мере може остварити послодавац који припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при чему приватни сектор има приоритет, 

и испуњава следеће услове:
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима; 
- да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, 
односно полагања стручног испита;
- да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
- да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у меру, у складу са важећим актима Националне службе и:

* има најмање трећи ниво квалификације,
* нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
* није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим образовањем и након тога 
стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);

- да оспособљава незапослено лице које у периоду од шест месеци пре подношења захтева није било у радном односу код тог послодавца; 
- да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно уколико позитивним прописима није другачије одређено, има запосленог ментора (са пуним месечним фондом 
радних сати) који је најмање истог нивоа квалификације као и незапослени и испуњава следеће услове: 

1) има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци или
2) има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова 
код послодавца;

- да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која 
се стручно оспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду. 

Послодавац који има до 5 запослених има право да у меру укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у меру укључи највише два незапос-
лена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у меру укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:
- захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу Националне службе;
- програм стручног оспособљавања незапосленог лица (у слободној форми, у коме је садржај програма разрађен по месецима);
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта 

послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о формирању организационог дела; за послода-
вце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;

- извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита или
извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
- доказ о квалификацијама ментора за стручно оспособљавање лица (диплома / уверење / лиценца).

Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се води службена евиденција.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Јавни позиви
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Начин подношења захтева
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на про-
писаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу мере доноси се на основу провере испуњености услова из Јавног позива, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у мери. У циљу провере испуњености 
услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

*Критеријум „Припадност приватном сектору“ односи се на поднете захтеве на територији АП Косово и Метохија и на подручју девастираних општина.

**Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе кроз меру стручне праксе“ односи се на меру стручне праксе спроведену у организацији Националне службе по јавним 
позивима у 2020, 2021. и 2022. години, коју је финансирала делимично или у целости Национална служба. 

*** Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе“ подразумева однос броја лица која су на 180-ти дан по изласку из мере/завршетку уговорне обавезе засно-
вала радни однос код истог или код другог послодавца и броја лица која су била укључена у меру код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу 
увида у базу података из свог информационог система.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 

Ранг листа објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Динамика одлучивања
Одлука о спровођењу мере доноси се у року oд 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у 
наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови. 

Јавни позиви

БОДОВНА ЛИСТА 
Бр Критеријуми Бодови 

1. Кадровски 
капацитети 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има 
више од 36 месеци радног искуства  
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има више од 48 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

25 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има 
од 24 до 36 месеци радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

20 

Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа квалификације као и незапослено лице и има 
од 12 до 24 месеца радног искуства 
или  
ментор је најмање истог нивоа квалификације као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци 
радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и 
има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца 

10 

2. Дужина обављања 
делатности 

Пословање дуже од 5 година 25 
Пословање од 3 до 5 година 15 
Пословање од 1 до 3 године 10 
Пословање до 1 године 5 

3. 

Претходно 
коришћена 

средства 
Националне службе 
кроз меру стручне 

праксе 

Проценат запослених лица по 
завршетку уговорне обавезе*** 

Више од 50% запослених лица 50 
Запослено до 50% лица 25 
Није било запослених 0 

Послодавац раније није користио финансијска средства  50 

Уговорна обавеза послодавца још траје 25 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 

4. 
Припадност  
приватном  

сектору 

Послодавац припада приватном сектору на територији АП Косово и Метохија и на подручју 
девастираних општина 5 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ЗА ЗАХТЕВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ 
АП КОСОВО И МЕТОХИЈА И ПОДРУЧЈА ДЕВАСТИРАНИХ ОПШТИНА 105 
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Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја тражених лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за 
филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу мере, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке. У случају да од датума 
доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе и послодавца, односно незапосленог, морају бити 
закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална 
служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења мере мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу мере и у току календарске године у којој је донета одлука. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:
- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
- организује лицу на стручној пракси полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред 
надлежним органом;
- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају прекида стручног оспособљавања лица на стручној пракси, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапос-
леним лицем које испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера. 

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Пове-
ренику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери стручне праксе могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на 
сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

Јавни позиви

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-544/2023 од 30. 
јануара 2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

САНКЦИЈА

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ШАПЦУ

1. Послови матичне евиденције
у Служби за опште послове, 

у звању сарадника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштве-
но хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит и најмање три године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

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

III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У БЕОГРАДУ
Падинској Скели

2. Шеф Одсека за материјално-
финансијске послове

у Служби за опште послове, у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области Економске науке или Менаџмент и бизнис 
у оквиру образовно научног поља Друштвено-хуманис-
тичких наука, 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 специјалистичким 
студијама на факултету; положен државни стручни испит и 
најмање 3 године радног искуства у струци. као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Уредбе о буџетском рачу-
новодству – усмено; вештина комуникације – непосредно, 
кроз разговор са кандидатима.

IV СЕДИШТЕ УПРАВЕ

3. Подршка пословима евиденције и 
статистике

у Одељењу за извршење ванзаводских 
санкција и мера, седиште Управе,

 у звању сарадника
2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштве-
но-хуманистичких или Технично-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор са кандида-
тима.

Место рада: Београд.

4. Руководилац групе за повереничку 
канцеларију за градове Сремска 

Митровица и Шабац у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, 
Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске нау-
ке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социоло-
гија на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

Место рада: Сремска Митровица.

5. Повереник за извршење ванзаводских 
санкција и мера за повереничку 

канцеларију у Врању у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, 
Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске нау-
ке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социоло-
гија на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

Место рада: Врање.

6. Повереник за извршење ванзаводских 
санкција и мера за повереничку 
канцеларију у Панчеву у звању 

саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, 
Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске нау-
ке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социоло-
гија на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

Место рада: Панчево.

7. Повереник за извршење ванзаводских 
санкција и мера за повереничку 

канцеларију у Ужицу и Чачку у звању 
саветника

2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке, Политичке науке-смер социјална политика, 
Специјалне едукације и рехабилитације, Филозофске нау-

ке-смер психологија, андрагогија, педагогија или социоло-
гија на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу ванзаводских санкција и мера – усмено; вешти-
на комуникације – непосредно, кроз разговор са кандида-
тима.

Место рада: Ужице и Чачак.

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана) - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена 
у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 
дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту- заједничко за сва радна места 
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко 
за сва радна места;

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

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

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

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

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. 

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

 Администрација и управа 
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Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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

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

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 
став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је 
да се у радни однос не може примити лице које је осуђено 
због кривичног дела које се гони по службеној дужности, 
лице против кога се води кривични поступак за кривич-
но дело које се гони по службеној дужности, лице које је 
осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од 
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима 
је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбед-
носне сметње.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама завода.

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

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

X Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел: 011/363-1059 (рад-
ним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ: 
Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђе-
ном законом.

Државни службеник на пробном раду који је радни однос 
засновао на неодређено време и државни службеник који је 
засновао радни однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит полаже државни стручни испит у 
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

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

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

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

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

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ

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), чл. 4 став 3 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, 2/19 и 67/21), члана 27к 
став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21 
– др. закон) и члана 3 став 5 Правилника о попуњавању 
радних места у стручним службама Фискалног савета број: 
110-00-3/2019-03 од 25. јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА 
ФИСКАЛНОГ САВЕТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Фискални 
савет, Београд, Немањина 17.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за аналитичко-статистичке 
послове у области макроекономије, 

јавних финансија и статистике
у Сектор за фискалну политику и јавне 

финансије, млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради анализе о нацрту 
Фискалне стратегије Владе и Предлогу закона о буџету 
Републике Србије; прикупља и прати податке за израду 
релевантних макроекономских и фискалних модела; учест-
вује у праћењу развоја финансијских резултата различи-
тих нивоа сектора државе; помаже у изради релевантних 
анализа за Народну скупштину; обавља и друге послове по 
налогу главног економисте.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске науке (област макроекономије, јавних финан-
сија, статистике, рачуноводства) 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 годи-
не или специјалистичким студијама на факултету и нај-
мање једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 17.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са Конкурсном комисијом. Кандидатима који 
учествују у изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције.

1. Опште функционалне компетенције:
1) организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста (писмено),
2) дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
3) пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (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, табеларне 

калкулације), ако кандидат 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 компе-
тенције „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 овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере.

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

2. Посебне функционалне компетенције: Међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција.
1) Посебна функционална компетенција за област рада - 
студијско-аналитички послови прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и критичка вредно-
вања и анализирања доступних информација, провераваће 
се путем симулације / усмено;
2) Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из делокруга радног места за област 
фискални систем и јавне финансије, провераваће се путем 
симулације / усмено;
3) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - аналитички алати за макроекономске и фискалне 
анализе, статистичка анализа, анализа садржаја, провера-
ваће се путем симулације / усмено;
4) Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место енглески језик ниво Б2-  провераваће се путем симу-
лације /писано.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне ком-
петенције „Енглески језик ниво Б2” ако кандидат поседује 
важећи сертификат или други одговарајући доказ о посе-
довању знања енглеског језика ниво Б2, неопходно је да уз 
пријавни образац 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 сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција се могу 
наћи на web страници Фискалног савета www.fiskalnisavet.
rs, у секцији „Конкурси”.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираног на компе-
тенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс: пријава на конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на web страници Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, и web страни-
ци Фискалног савета www.fiskalnisavet.rs, или се могу узети у 
штампаној верзији у писарници Управе за заједничке посло-
ве републичких органа у Београду, Немањина 22-26.

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

Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што коми-
сија састави списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за управљање кадро-
вима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
„Образац пријаве”.

V Адреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс и начин подношења: Пријава на јавни конкурс 
мора бити својеручно потписана и шаље се на адресу 
Фискални савет, 11124 Београд, Немањина 17, или предаје 
непосредно на писарници Управе за заједничке послове 
републичких органа, Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс”.
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VI Лица задужена за давање обавештења: Златибор-
ка Андрејић и Ана Веховец, тел. 011/333-8257 и 011/333-
8205 од 10 до 13 часова.

VII Рок за подношење пријаве: рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.

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

IX Докази који прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема која је наведена у условима за радно место; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврда, решење, уговор 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 овере-
на фотокопија потврде да кандидату није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране државних органа у 
којима учесник јавног конкурса био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). 

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

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

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

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, уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом чл. 9 и 103 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 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 поштом на наведену адресу Фискал-
ног савета, Немањина 17, 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 шест месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног 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 канди-
датима при запошљавању у државни орган под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. 

XII Провера компетенција учесника конкурса у 
изборном поступку: са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 9. 
марта 2023. године, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни на контакт телефона или e-mail адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција и понашајних 
компетенција обавиће се у Служби за управљање кадрови-
ма, Палатa „Србије” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
бр. 2 (источно крило), а провера посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у Фискалном савету, Београд, Немањина 17. 

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у 
својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председ-
ник Фискалног савета. 

Овај конкурс се објављује на web страници Фискалног саве-
та www.fiskalnisavet.rs и огласној табли Фискалног савета, 
на web страници Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web 
страници и периодичном издању огласа „Послови” Нацио-
налне 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. 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ПРАЊА НОВЦА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 
– исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 
157/20 и 142/22) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Управa за спре-
чавање прања новца оглашава, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство финансија – Управа за спречавање прања новца, 
Београд, Ресавска 24. 

II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за сарадњу са државним 
органима

Одсек за сарадњу са другим државним 
органима, Сектор за аналитику и спречавање 

финансирања тероризма, звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке за израду 
анализа и извешаја у вези са иницијативама достављеним 
од стране надлежних државних органа; утврђује повеза-
ност података достављених у иницијативама са подацима 
из предмета отворених на основу пријава готовинских и 
сумњивих трансакција; израђује захтеве за прикупљање 
додатних података финансијско - обавештајних служ-
би других држава; израђује одговоре на захтеве држав-
них органа за прикупљање података; води евиденције 
о израђеним одговорима, као и евиденције о утврђеним 
везама између предмета отворених на основу иницијати-
ве и предмета отворених на основу пријава готовинских и 
сумњивих трансакција; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру научно-образовног поља 
друштвено-хуманистичких наука, или организационих 

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 специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

2) Радно место за обраду података
Група за примену усаглашености пореских 

прописа на међународном нивоу, звање 
референт 

1 извршилац

Опис послова: Води евиденције предмета; врши пријем, 
контролу исправности и иницијалну статистичку обраду 
документације; прукупља податке за израду извештаја; 
обрађује податке неопходне за вођење евиденција; 
обавља административне послове; припрема података за 
ажурирање службених евиденција и база; Обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Завршена средња школа, најмање 2 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

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

У изборном поступку проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се 
путем теста (писано);
• 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“, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ.

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

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

2. Посебне функционалнe компетенције: Након прије-
ма извештаја о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, врши се про-
вера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада, 
стручно - оперативни послови – методе анализе и закљу-
чивања о стању у области - провераваће се путем симула-
ције - писано.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - планска документа, прописи и акти из надлежности 
и организације органа - Закон о спречавању прања новца 
и финансирања тероризма; Закон о ограничавању распо-
лагања имовином у циљу спечавања тероризма и ширења 
оружја за масовно уништење - провераваће се путем симу-
лације - писано.
- Посебна функционална компетенција за радно место 
Софтвери – потребни софтвери неопходни за рад на рад-
ном месту, напредни Exsel; провераваће се путем симула-
ције - писано.

За радно место под редним бројем 2: 
- Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – административно-технички послови : методе и тех-
нике прикупљања података ради даље обраде; технике 
евидентирања и ажурирања података у релевантним база-
ма података; провераваће се путем симулације - писано.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - планска документа, прописи и акта из надлежнос-
ти и организације органа Закон о потврђивању Споразума 
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између Владе САД и Владе Србије са циљевима побољ-
шања усаглашености пореских прописа на међународном 
нивоу и примене Фатка прописа; провераваће се путем 
симулације - писано.
- Посебна функционална компетенција за радно место – 
руковање специфичном опремом за рад - напредни Excel; 
провераваће се путем симулације - писано.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства финансија – Управа за спре-
чавање прања новца, у делу Конкурси https://www.управа.
gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција за радна мес-
та 1 и 2: Понашајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет) - провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
за сва извршилачка радна места: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарство финансија – Управа 
за спречавање прања новц, Ресавска 24, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

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. 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 фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству 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 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 поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната 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, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између осталог, прописано да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када је то 
неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, 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 службених 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 
Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 20. марта 2023. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источ-
но крило). Провера посебних функционалних компетенција 
и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Управе за спречавање прања новца, Ресавска 24 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 учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

XII Лице које је задужено за давање обавештења: 
Јадранка Вулић, тел. 011/7359-068, од 10.00 до 13.00 часова.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или предају непосредно на писарници Министар-
ства финансија, Ресавска 24, Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

НАПОМЕНE:
Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган под 
једнаким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Кан-
дидати који први пут заснивају 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 кандида-
те без положеног државног стручног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је имено-
вао именовао директор Управе. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Управе за спречавање прања новца, на 
интерент презентацији Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), 
чланова 9 став 1, 10 став 1 и 2 и 11 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-4186/2022 од 30. маја 2022. 
године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство правде, Београд, Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне послове 
стратешког планирања и европских 

интеграција
Одсек за стратешко планирање и европске 

интеграције, Сектор за европске интеграције 
и међународне пројекте, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: спроводи активности у вези стратешког 
планирања и послове које односе на организацију спро-
вођење обавеза које произилазе из релевантних доку-
мената ЕУ у којима су исказани стратешки приоритети и 
захтеви процеса придруживања; реализује програм европ-
ских интеграција у области правосуђа учествује у изради 
извештаја о активностима Министарства који се односе на 
процес придруживања ЕУ; учествује у раду подгрупа Стру-
чне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ 
које се односе на правосуђе, учествује у раду Подгрупе 
23; учествује у процесу превођења Acquis сommunautaire 
на српски језик и стручној редактури превода ЕУ прописа 
из области правосуђа; користи инструменте за усклађи-
вање прописа Републике Србије са прописима ЕУ, припре-
ма материјале за седнице Унапређеног сталног дијалога 
између државних органа Републике Србије и представника 
Европске комисије који се односе на област правосуђа и 
сачињава одговарајуће извештаје; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека. 

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, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за међународну правну 
помоћ

Одсек за међународну правну помоћ 
у грађанским стварима, Одељење за 

међународну правну помоћ, Сектор за 
међународну правну помоћ, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: поступа по замолницама за међународну 
правну помоћ у грађанским стварима; даје обавештења о 
домаћим прописима и постојању узајамности; учествује у 
изради домаћих прописа и међународних уговора о међу-
народној правној помоћи у грађанским стварима; обавља 
послове у вези са грађанско-правним аспектима међуна-
родне отмице деце; обавља послове у вези са признањем и 
извршењем страних судских и арбитражних одлука; учест-
вује у поступку легализације домаћих јавних исправа ради 
њихове употребе у иностранству; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и компетенције за рад на радном месту..

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређених компетенција у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следећих 
компетенција у истој или наредној фази изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писано путем 
симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, уколико поседује-
те важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу 
(који подразумева поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења интернета, 
обради текста и табела, табеларне калкулације) и желите 
да на основу њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције „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 ове-
реној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне про-
вере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату ипак 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 општих функционалних компетенција могу се наћи 
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.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 функционал-
них компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик - ниво Б2) - провера-
ваће се писано путем теста;
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – послови међународне сарадње и европских интегра-
ција – механизми координације и извештавања у процесу 
приступања ЕУ - провераваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – професионално окружење и прописи из надлеж-
ности и организације органа – Акциони план за поглавље 
23 - провераваће се писано путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – страни језик (енглески језик - ниво Б1), провера-
ваће се писано путем теста;
• Посебна функционална компетенција у одређеној области 
рада – студијско-аналитички послови – прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација – провераваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – релевантни прописи из делокруга радног места – 
Закон о парничном поступку и Конвенција о достављању у 
иностранство аката у грађанским и трговачким стварима од 
15. новембра 1965. године - провераваће се писано путем 
симулације.

Напомена: У погледу провере посебне функционалне 
компетенције - знање страног језика, уколико поседујете 
важећи сертификат, потврду или други доказ о познавању 
страног језика на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања посебне функционал-
не компетенције - знање страног језика, неопходно је да уз 
пријавни образац доставите и тражени доказ. 
Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкур-
сна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компе-
тенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства правде www.mpravde.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем психометријских тестова, и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту у органу и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Министарство правде, Немањина 
22-26, 11 000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места ____ (назив рад-
ног места)“, или предају непосредно на писарници Минис-
тарства правде, Немањина бр. 22-26, Београд са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места“.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Драгана Дујин, контакт телефон 
011/3622-159, од 7.30 до 15.30 часова.

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

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Минис-
тарства правде и у штампаној верзији на писарници 
Министарства правде, Београд, Немањина 22-26, као и на 
званичној интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима www.suk.gov.rs (напомена: моле се кандидати 
да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу 
да су преузели исправан Образац пријаве који се односи 
на радно место на које желе да конкуришу односно да у 
горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив 
органа и радног места на које се конкурише).

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 конкурса комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
сиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин на који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може 
погледати на блогу Службе за управљање кадровима 
(https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку “Обра-
зац пријаве”.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе доказе који се прилажу и изборном поступку.

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

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 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 поверени 
посао).

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

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), између оста-
лог, прописано је да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосуд-
ном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу *Изја-
ва, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет 
(5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наве-
дене 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.

XI Врста радног односа: радно место попуњава се 
заснивањем радног односа на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак спровешће се почев 
од 22. марта 2023. године, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних, посебних функционал-
них и понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Бео-
град, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интер-
вју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства правде, Београд, Немањина 22-26. Учесни-
ци конкурса који су успшено прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или е-mail адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
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 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, дужан је да поло-
жи државни стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

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

Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства правде, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима 

 Администрација и управа
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(www.suk.gov.rs), на порталу е – управа, на интернет пре-
зентацији, огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

ИСПРАВКА КОНКУРСА
Конкурс објављен 01.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1025), исправља се за радно место под редним 
бројем 5: Подршка реализацији третмана у Служби за трет-
ман, у звању саветника, 1 извршилац, и исправно треба да 
гласи:

Подршка реализацији третмана
у Служби за третман, у звању млађег 

саветника
1 извршилац

У осталом делу конкурс је непромењен

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

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) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/21) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 Број: 51 Број:112-737/2023 од 31.01.2023. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички 
секретаријат за јавне политике, Београд, Влајковићева 10.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за подршку правним и 
кадровским пословима, звање млађи 

саветник
Одсек за правне и опште послове, јавне 

набавке и управљање људским ресурсима, 
Сектор за правне и финансијске послове и 

управљање људским ресурсима
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и пружа подршку у 
припреми и изради појединачних правних аката, докуме-
ната и извештаја из делокруга Одсека и Сектора; израђује 
типске појединачне акте који се односе на права и оба-
везе запослених; израђује потврде, на захтев запослених, 
о чињеницама евидентираним у базама и документима из 
делокруга Сектора; учествује у изради, праћењу реализа-
ције и извештавању о планираним и спроведеним поступ-
цима јавних набавки и израђује друге извештаје, информа-
ције и анализе везане за процес набавки из делокруга рада 
Одсека; редовно ажурира податке у Регистру запослених, 
ЦКЕ и другим облицима евиденција из делокруга Одсека и 
Сектора и креира и ажурира интерне базе података; учест-
вује у изради и праћењу реализације кадровског плана, 
води кадровске евиденције, обрађује податке и израђује 
извештаје; води евиденције о средствима рада Секрета-
ријата, њиховој исправности и потребама за поправкама и 
заменом; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

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; нај-
мање једна година радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит; потребне компетенције за рад на 
радном месту.

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

IV Место рада: Београд, Влајковићева 10.

V Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. 

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

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

Кандидатима се у изборном поступку проверавају:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС“ - провераваће се 
путем теста (писaно);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писaно).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – 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 овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен 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. Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих функцио-
налних компетенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних компетенција:
• Посебна функционална компетенција за област рада 
стручно-оперативних послова– (технике израде општих, 
појединачних и других правних и осталих аката) - писaно 
путем симулације.
• Посебне функционална компетенција за одређено радно 
место (релевантни прописи из делокруга радног места): 
(Закон о државним службеницима, Посебан колективни 
уговор за државне органе) - писaно путем симулације.

• Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место (релевантни прописи из делокруга радног места): 
(Уредба о категоријама регистратурског материјала с роко-
вима чувања) - писано путем симулације.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа - провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, 
www.rsjp.gov.rs.

VI Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог 
конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021). Образац 
пријаве доступан је и на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs и може се преузети 
у просторијама Републичког секретаријата за јавне полити-
ке, Влајковићева 10, приземље, соба 4.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Пријава на конкурс шаље се поштом 
на адресу: Републички секретаријат за јавне политике, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, или предаје на писарници 
на истој адреси, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места”.

IX Лицe задуженo за давање обавештења: Гордана 
Бојић, тел. 011/3334-228.

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

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
конкурсном комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање јед-
ној години радног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима (потврдe, решењa и дру-
ги 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 књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити 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.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 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.
 
Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима / уверење о 
положеном правосудном испиту.

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

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 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 конкур-
сном поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу, Републички 
секретријат за јавне политике, Београд, Немањина 22-26.

XIII Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Међу кандидатима 
који конкуришу на наведено радно место, чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве на кон-
курс, провера наведених компетенција ће се обавити почев 
од 08. марта 2023. године.

 Администрација и управа
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Провера општих и посебних функционалних компетенција, 
као и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Интервју 
са комисијом за ће се обавити у просторијама Републичког 
секретаријата за јавне политике, Влајковићева 10, Београд.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе избор-
ног поступка бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано 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 компе-
тенција. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао директор Републичког секретаријата за јавне политике. 
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
rsjp.gov.rs) и огласној табли Републичког секретаријата за 
јавне политике, на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.

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

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ
Младеновац

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Основни 
суд у Младеновцу, Младеновац, Краља Александра Обре-
новића 76.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник 
– виши судијски сарадник, звање 

самостални саветник
Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, про-
учава правна питања у вези са радом судија у појединим 
предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, 
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши само-
стално или под надзором и по упутствима судије друге стру-
чне послове и друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен правосудни 
испит и најмање две године радног искуства у струци након 
положеног правосудног испита и потребне компетенције за 
ово радно место.

2. Радно место записничар, звање 
референт

Опис послова: Обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, 
доставнице и повратнице и обавља све послове израде 

судских одлука по диктату судије, сачињава списак предме-
та за рочишта и истиче их на огласну таблу и улазним вра-
тима суднице, доставља извештај са суђења у судску упра-
ву уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног 
присуства судија поротника на рочиштима, води рачуна 
о уредности списа, попуњава обрасце, решења о кажња-
вању сведока, наредбе за привођење, решење о исплати 
трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротници-
ма, попуњава статистичке листове и поступа по наредби 
судије, врши унос података у електронској форми у складу 
са АВП-ом, по потреби дежура са судијом ради увиђаја, раз-
води рочишта и друге податке у електронском уписнику, 
обавља и друге послове по налогу шефа дактилобироа, 
судије или председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две године 
радног искуства у струци; положен испит за дактилографа 
прве класе и положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

3. Радно место за пријем, оверу и 
експедицију поште, звање референт

Опис послова: Врши пријем свих судских писмена и на 
њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану прије-
ма и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и 
дели одговарајућим службама, ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правилно руковање са 
истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за 
доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ 
(књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљ-
ку), обавља и друге послове по налогу председника или 
секретара суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера; најмање две године 
радног искуства у струци, положен државни стручни испит 
и потребне компетенције за ово радно место.

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

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређених компетенција у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следећих 
компетенција у истој или наредној фази изборног поступка. 

1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се 
писано путем теста;
• дигитална писменост – провераваће се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писаним путем 
– тест.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, уколико поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева 
поседовање знања и вештина у основама коришћења рачуна-
ра, основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања 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. Конкурсна комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити 
да се кандидату ипак 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 општих функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет страници Основног суда у Младеновцу: 
www.ml.os.sud.rs

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Међу кандидатима врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција и то:

1. За радно место судијски помоћник - виши судијски 
сарадник:
- Посебна функционална компетенција у области рада суд-
ска управа – познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност суда (провера ће се вршити 
писано – путем теста).

- Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других 
аката (провера ће се вршити усменим путем – разговор са 
кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник - презентер-
ске вештине, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима (провера ће се вршити усме-
ним путем – разговор са кандидатом).

2. За радно место записничар:
- Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – познавање прописа: Закон о општем управ-
ном поступку, Закон о државним службеницима и Судски 
пословник – провера ће се вршити писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови - познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање метода и техника 
прикупљања, евидентирања и ажурирања података у база-
ма података – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом.

3. За радно место за пријем, оверу и експедицију поште:
- Посебна функционална компетенција – познавање пропи-
са: Судски пословник, Закон о општем управном поступку, 
Закон о државним службеницима – провера ће се вршити 
писаним путем – тест.
- Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови - познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција – знање и вешти-
не потребне за рад на пословном софтверу за управљање 
предметима – провера ће се вршити усменим путем – раз-
говор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем 
једног од понуђених одговора из базе питања објављене 
на интернет презентацији Основног суда у Младеновцу. 
Кандидат може на свако питање дати, односно заокружи-
ти само један одговор. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат 
на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење 
уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и 
др.), комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају 
сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду 
теста је 45 (четрдесет пет) минута.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет страници Основног суда у Младеновцу 
www.ml.os.sud.rs

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

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна места: Проце-
на мотивације за рад на радном месту у органу и прихва-
тање вредности државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Основни суд у Младеновцу, 11400 
Младеновац, Краља Александра Обреновића 76, са наз-
наком „За јавни конкурс“ или се предаје непосредно на 
пријемном шалтеру Основног суда у Младеновцу у Младе-
новцу, Краља Александра Обреновића 76, са назнаком „За 
јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: секретар суда Љубан Џајић, контакт 
телефон 011/8231-144.

VI Општи услови за запослење: да је учесник конкур-
са држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

 Администрација и управа
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VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници Основног 
суда у Младеновцу: www.ml.os.sud.rs 

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: 
Основни суд у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 
бр.76, 11400 Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс“, 
а могу се предати и на пријемном одељењу Основног суда у 
Младеновцу. На полеђини коверте навести име и презиме.
Образац пријаве на конкурс мора бити лично потписан.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу. 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
конкурсном комисијом: 
- лична и радна биографија са наводима о досадашњем 
радном искуству;
- 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 фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство);
- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са (само они кандидати који су радили у државном органу);
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци;
- за радно место судијски помоћник – виши судијски сарад-
ник у звању самостални саветник: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
- за радно место записничар у звању референт – уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима и уверење о положеном испиту за дактилографа 
Iа или Iб класе
- за радно место за пријем, оверу и експедиције поште у 
звању референт – уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима;
- други докази о стеченим знањима и вештинама. 

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или 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 поверени 
посао).

Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), између 
осталог, прописано је да су органи у обавези да по службе-
ној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу 
са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосуд-
ном испиту, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, уверење да није осуђиван. 

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

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет 
(5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наве-

дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Основног суда у Младеновцу.

XI Врста радног односа: Радно место се попуњава 
заснивањем радног односа на неодређено време, уз обаве-
зан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос 
у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
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 кон-
курс, изборни поступак ће се спровести у просторијама 
Основног суда у Младеновцу у Младеновцу, Краља Алек-
сандра Обреновића 76, о чему ће кандидати бити оба-
вештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су 
навели у својим обрасцима пријаве.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и вре-
мену спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или е-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована одлуком председника Основног 
суда у Младеновцу.

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. Положен држав-
ни испит није услов нити предност за заснивање радног 
односа. Обавештавају се учесници конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Јавни конкурс се објављује на интернет страници (www.ml.os.
sud.rs) и огласној табли Основног суда у Младеновцу и перио-
дичном 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.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
 У МЛАДЕНОВЦУ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Основно 
јавно тужилаштво у Младеновцу, Краља Александра Обре-
новића 76, Младеновац.

II Раднo местo које се попуњава: 

Записничар у звању референт
Опис послова: Обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад јавном тужиоцу и заменици-
ма јавног тужиоца, врши унос текстова по диктату и са дик-
тафонских трака, сређује списе по одредбама Правилника 
о управи у јавним тужилаштвима, врши препис текстова и 
рукописа и израђује све врсте табела у сарадњи са шефом 
дактилобироа, коригује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа завршене материја-
ле и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању 
и преносу података, стара се о чувању, брисању и преносу 
података и доступности материјала, исправности биротех-
ничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и 
другог материјала, води уписник за евиденцију штампаних 
ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, обавља 
и друге послове по налогу шефа дактилобироа.

Услови: Средња стручна спреме- друштвеног, природног 
или техничког смера, III или IV степен стручне спреме, 
положен државни испит, две године радног искуства, поло-
жен испит за дактилографа прве класе и потребне компен-
тенције за ово радно место.

III Компетенције: Сходно Правилнику о саставу конкурс-
не комисије, начину провере компетенција, критеријумима 
и мерилима за избор на извршилачка радна места у судови-

ма и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 30/19) у изборном поступку комисија ће про-
верити:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републике Србије 
(тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).

2. Посебне функционалне компетенције: админи-
стративни послови – (писани тест); релевантни прописи 
из делокруга органа: Закон о државним службеницима, 
Правилник о управи у јавним тужилаштвима (писани тест); 
познавање подзаконских аката, интерних процедура и дру-
гих аката органа битних за обављање послова радног мес-
та записничар (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера интервјуом 
са дипломираним психологом: управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржа-
вање професионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет.

4. Обавити интервју са кандидатима.

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року 
од два месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву 
на оглас по предметном конкурсу. База питања биће 
објављена на интернет страни тужилаштва (https://ml.os.
jt.rs). Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу конкурсне 
комисије, начину провере компетенција, критеријумима и 
мерилима за избор на извршилачка радна места у судови-
ма и јавним тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 30/19) комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге доказе о поседовању ком-
петенције дигитална писменост.

IV Место рада: Oсновно јавно тужилаштво у Младеновцу, 
Краља Александра Обреновића 76, Младеновац.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Основно јавно 
тужилаштво у Младеновцу Краља Александра Обреновића 
76, Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Далиборка Златовић, контакт телефон 011/8244-
145.

VII Општи услови за рад на раднoм месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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.

IX Докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци); уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа 
(само они кандидати који су радили у државном органу); 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или oверена 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).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који у остављеном року не приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писаним путем се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на надресу наведену у огласу. 

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

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

Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани 
у 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 конкурс 
изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује, 
да орган прибави податке о којима се води евиденција по 
службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се се води евиденција по служ-
беној дужности су: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак; уверење да није осуђиван; 
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 Младеновцу 
(https://ml.os.jt.rs).

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

XI Изборни поступак: Списак кандидата који испуња-
вају услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет пре-
зентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функционал-
них компетенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

НАПОМЕНЕ:
Кандидат заснива радни однос на неодређено време. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене решењем 
конкурсне комисије. Обавештавају се учесници јавног кон-
курса да ће се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника.

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.

Овај оглас објављује се у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање, као и на интернет 
презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва 
у Младеновцу. Образац пријаве биће објављен на интернет 
страници тужилаштва (https://ml.os.jt.rs).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА

И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

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, 
97/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9 став 1 Уредбе 
о интерном 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: 112-542/2023 од 30. јануара 2023. 
године, Министарство информисања и телекомуникација 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство информисања и телекомуникација, Београд, Немањина 
22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место шеф Одсека - инспектор, 
у звању самостални саветник

Сектор за електронске комуникације и 
поштански саобраћај, Одељење за поштански 

саобраћај и надзор, Одсек за инспекцијски 
надзор у области поштанског саобраћаја

1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радoм Одсека (пла-
нира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одсеку); обавља 
послове руководиоца инспекциje; спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; поступа по представкама 
и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама 
и даје обавештења странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и закључује спо-
разуме о признавању прекршаја; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну 
помоћ надзираном субјекту у сложенијим стварима и анали-
зира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних 
субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, 
плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; 
прати примену прописа и стање из делокруга рада инспек-
ције и израђује анализе и извештаје и учествује у припреми 
предлога иницијатива за измене и доношење нових пропи-
са; организује и учествује у пословима финансијског упра-
вљања и контроле за Министарство; учествује у прoцесима 
који су у вези са стручним усавршавањем државних службе-
ника у Одсеку; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
саобраћајно инжењерство на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, радно искуство у стру-
ци од најмање 5 година, најмање 5 година радног искуства 
на пословима инспекцијског надзора, односно у области 
поштанског саобраћаја, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

2. Радно место шеф Одсека, у звању 
самостални саветник

Секретаријат министарства, Одељење за 
финансијске послове и људске ресурсе, 

Одсек за финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека 
(планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одсеку); 
припрема предлоге приоритетних области финансирања 
Министарства, припрема финансијски план Министарства и 
припрема нацрт годишњег плана јавних набавки; организује 
и прати спровођење законитог, наменског и економичног 
трошења буџетских средстава; контролише законитост, 
исправност и састављање исправа о пословној промени и 
другим пословним догађајима који се односе на коришћење 
средстава буџетских апропријација Министарства у складу 
са усвојеним финансијским и планом јавних набавки Минис-
тарства; организује и контролише обрачун плата и других 
накнада запослених и радно ангажованих лица; организује, 
консолидује и подноси законом прописане финансијске 
извештаје министарству надлежном за послове финансија 
и другим органима и усаглашава стање главне књиге са 

Трезором и подацима из књиговодственог програма Минис-
тарства; учествује у пословима финансијског управљања и 
контроле; учествује у прoцесима који су у вези са стручним 
усавршавањем државних службеника у Одсеку; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
економске или организационе науке на основним академ-
ским 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 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 5 година, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за кадровске послове 
из области регрутације и селекције 

кадрова, у звању саветник
Секретаријат министарства, Одељење за 

финансијске послове и људске ресурсе, Одсек 
за људске ресурсе

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми, изради и спровођењу 
процедура у поступку регрутовања и селекције кадрова за 
потребе Министарства; сарађује са ужим унутрашњим 
јединицама Министарства у вези покретања и спровођења 
поступка попуњавања радних места; обавља стручне и 
административне послове за потребе конкурсне комисије 
и стара се о правилном спровођењу конкурсног поступ-
ка; припрема предлоге за Владу за постављења државних 
службеника на положају након спроведене процедуре за 
избор кандидата; води и ажурира евиденцију кандидата са 
изборних листи; учествује у изради извештаја и информа-
ција у вези расписаних и спроведених конкурса; сарађује са 
Службом за управљање кадровима у поступку покретања и 
спровођења поступка попуњавања радних места, као и дос-
тављања извештаја о квалитету попуњавања радних места 
у конкурсним поступцима; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких наука или из научне области организа-
ционих 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 студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 
3 године, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: За радна места под редним бројевима 1, 
2 и 3: Београд.

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

Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене ком-
петенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о 
резултату провере компетенције и не позива се да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази 
изборног поступка.    

1. Провера општих функционалних компетенција за 
сва радна места:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писано),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задата-
ка (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације 
(писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу при-
ложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере. 

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

 Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви руковођења – управљање људским ресурсима базирано на 
компетенцијама - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за област рада инспек-
цијских послова – поступак инспекцијског надзора и методе 
анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место – Планска документа, прописи и акта из надлежности 
и организације органа – Закон о поштанским услугама  - про-
вераваће се симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви руковођења – управљање људским ресурсима базирано на 
компетенцијама - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско – материјални послови – буџетски систем Репу-
блике Србије; поступак планирања буџета и извештавања 
- провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место – прописи из делокруга радног места – Закон о рачуно-
водству - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за област рада 
послови управљања људским ресурсима – базичне функције 
управљања људским ресурсима: анализу посла, кадров-
ско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао, 
оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавр-
шавање - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место – Планска документа, прописи и акта из надлежности 
и организације органа – Стратегија реформе јавне управе у 
Републици Србији за период од 2021. године до 2030. године 
- провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно 
место – прописи из делокруга радног места – Уредба о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима - провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру посебних функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Министарства информисања и теле-
комуникација (www.mit.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције за радно место под редним бројем 3 (управљање 
информацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и 
одржавање професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радна места под редним бројем 
1 и 2 (управљање информацијама; управљање задацима 
и остваривање резултата; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност посвећеност и интегритет и управљање људским 
ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за 
сва радна места: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа - провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим 
Обрасцима пријава који су за свако радно место доступни на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства информисања и телекомуникација и у штам-
паној верзији на писарници Министарства информисања и 
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање рад-
них места у државним органима („Службени гласник РС“ број 
2/2019 и 67/2021).
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.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који су у пријави назначили за доставу 
обавештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за управљање кадро-
вима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
“Образац пријаве”.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту 
за инспектора (за радно место под редним бројем 1); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству 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.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службе-
ни гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) прописа-
но је да лице на пробном раду које је радни однос засновало 
на радном месту инспектора на неодређено време и лице 
које је засновало радни однос на радном месту инспектора 
на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, 
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. Ставом 6. истог члана Закона про-
писано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да 
полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог зако-
на имао најмање седам година радног искуства на послови-
ма инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање 
послова инспекцијског надзора (за раднo местo под редним 
бројем 1).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између осталог, прописано да 
су органи у обавези да по службеној дужности, када је то 
неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају 
личне податке о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу 
Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да 
се прибаве његови подаци из службених 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 
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 адресу 
Министарства информисања и телекомуникација, Немањи-
на 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве 

на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
13.03.2023. године о чему ће кандидати бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу 
наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати 
“Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило). Интервју са комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства информисања и телекомуникација, Београд, 
Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступ-
ка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) 
које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на 
адресу наведену у пријави.

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

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

XII Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Андријана Блонд контакт телефон: 011/3617-
896.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или предају непосредно на писарници Министарства инфор-
мисања и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места ___ (назив радног места)“. 

НАПОМЕНE:
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, канди-
датима су при запошљавању у државни орган под једнаким 
условима доступна сва радна места и избор кандидата врши 
на основу провере компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 
Кандидати који први пут заснивају 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. 

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

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао 
министар информисања и телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и оглас-
ној табли Министарства информисања и телекомуникација, 
на интернет презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. 

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

 Администрација и управа

Пословни центри НСЗ
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УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 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, 157/20 и 142/2022), члана 9 став 1, чл. 10, чл. 
11, 12. ст. 1 и 2 и чл. 13 Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени 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: 
112-9669/2022 од 29. новембра 2022. године и 51 број: 112-
10867/2022 од 27. децембра 2022. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа за 
заједничке послове републичких органа, Београд, Немањи-
на 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место послови експедиције 
поште, у звању референт

Писарница Владе, Одељење за 
административне послове, Сектор за правне и 

административне послове
1 извршилац

Опис послова: врши пријем и разврставање предмета по 
републичким органима; врши разврставање предмета по 
унутрашњим јединицама у оквиру републичког органа за 
који је задужен и врши уписивање у примопредајне књиге; 
прима решене предмете, ковертира и отпрема их; обавља 
друге послове по налогу шефа Писарнице.

Услови: Образовање стечено у средњој школи друштвеног 
или техничког смера или гимназија, радно искуство у стру-
ци од најмање две године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место послови пријема и 
класификације поште, у звању референт

Писарница републичких органа у 
објекту у Немањиној 22-26, Одељење за 

административне послове, Сектор за правне и 
административне послове

1 извршилац

Опис послова: врши пријем електронских пошиљака и 
поднесака, као и поднесака у папирном облику, отвара, 
прегледа, скенира и распоређује акте; врши класификацију 
предмета, уноси податке у базу података, штампа омоте и 
води евиденције, евидентира, здружује предмете, архивира 
предмете за текућу и претходне године; обавештава органe 
и кориснике о кретању предмета; обавља друге послове по 
налогу шефа Писарнице.

Услови: Образовање стечено у средњој школи друштвеног 
или техничког смера или гимназија, радно искуство у стру-
ци од најмање две године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за подршку 
администрирању система за послове 

електронске Писарнице, у звању млађи 
саветник

Одсек за послове писарнице у објектима 
републичких органа Управе, Одељење за 

административне послове, Сектор за правне и 
административне послове

1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима администрирања 
система при управљању налозима запослених који обављају 
канцеларијске послове; уписује у систем и води шифарник 
категорија документарног материјала са роковима чувања, у 
сарадњи са овлашћеним лицем Државног архива; прати рад 
и пријављује евентуалне техничке проблеме шефу Одсека; 
уноси налог електронске поште органа у електронску писар-
ницу, омогућава непосредан приступ предметима овлашће-
ним лицима и обрађивачима путем Система за управљање 
документима и учествује у вођењу аутоматизоване евиден-
ције предмета и материјала; ажурира архивску књигу и пре-
носи архивиран документарни материјал којем није истекао 
рок чувања у еАрхив, креира и доставља Архивисти надлеж-
ног јавног архива Листу безвредног документарног материја-
ла којем је истекао рок чувања; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно научног поља друштве-
нохуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање једна година 
радног искуства у струци или најмање пет година радног ста-
жа у државним органима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место послови пријема и 
класификације поште, у звању референт

Одсек за послове писарнице у објекту 
Омладинских бригада 1 и Палата „Србија“, 

Одељење за административне послове, 
Сектор за правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: врши пријем електронских пошиљака и 
поднесака, као и поднесака у папирном облику, отвара, 
прегледа, скенира и распоређује акте; врши класификацију 
предмета, уноси податке у базу података, штампа омоте и 
води евиденције, евидентира, здружује предмете, архивира 
предмете за текућу и претходне године; обавештава органe 
и кориснике о кретању предмета; обавља друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: Образовање стечено у средњој школи друштвеног 
или техничког смера или гимназија, радно искуство у стру-
ци од најмање две године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за стручно 
административне послове, у звању 

сарадник
Одсек за пријем и отпремање поште, 

Одељење за административне послове, 
Сектор за правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: обавља административне послове који се 
односе на управљање налозима запослених који обављају 
канцеларијске послове, вођење шифарника категорија 
документарног материјала са роковима чувања у сарадњи 
са овлашћеним лицем Државног архива и пријаву технич-
ких проблема шефу Одсека; уноси налог електронске поште 
органа у електронску писарницу; обавља административне 
послове неопходне за благовремено евидентирање, ске-
нирање и достављање примљених материјала и припрему 
материјала за електронску обраду; организује пријем поште 
од републичких органа и експедовање по степену хитности, 
експедицију поште преко поштанске службе, води еви-
денцију поштанских трошкова и евиденције препоручене, 
поверљиве и друге поште; обавља друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место документалиста – 
архивар, у звању референт

Одсек за архивске послове, Одељење за 
административне послове, Сектор за правне и 

административне послове
1 извршилац

Опис послова: преузима архивиране предмете и врши 
сређивање, евидентирање у архивској књизи и одлагање 
регистарског материјала и архивске грађе у архивске кутије 
и архивске јединице; врши смештај, скенирање, издвајање, 
измештање и физичко преношење архиве, чување, попис, 
одабирање архивске грађе и излучивање и уништавање без-
вредног регистарског материјала; врши здруживање подне-
сака са архивираним предметима и издавање архивираних 
предмета и аката на захтев републичких органа; води архив-
ске књиге и доставља копије Државном архиву; обавља 
друге послове из делокруга Одсека по налогу шефа Одсека.

Услови: Образовање стечено у средњој школи друштвеног 
или техничког смера или гимназија, најмање две године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV У изборном поступку провeравају се:

ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним бројем 1, 2, 
3, 4, 5 и 6 проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике Србије - 
провераваће се путем теста,
• дигитална писменост - провераваће се практичним радом 
на рачунару,
• пословна комуникација - провераваће се писаном симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући 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 важећи сертификат, потврду 
или други доказ о познавању рада на рачунару 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 про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачко радно место под редним број 1:
Посебна функционална компетенција за област рада – адми-
нистративно - технички послови (Канцеларијско посло-
вање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи 
из делокруга радног места (Закон о републичким администра-
тивним таксама), провераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под редним број 2:
Посебна функционална компетенција за област рада – адми-
нистративно - технички послови (Канцеларијско посло-
вање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Уредба о категоријама 
регистратурског материјала са роковима чувања), провера-
ваће се путем симулације (писано).
За извршилачко радно место под редним број 3:
Посебна функционална компетенција за област рада – 
стручно – оперативни послови (Методе и технике опсерва-
ције, прикупљања и евидентирања података), провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Упутство о канцеларијском 
пословању органа државне управе), провераваће се путем 
симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
процедуре и методологије из делокруга радног места (Рад 
писарнице), провераваће се путем симулације (писано).

За извршилачко радно место под редним број 4:
Посебна функционална компетенција за област рада – адми-
нистративно - технички послови (Канцеларијско посло-
вање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Уредба о категоријама 
регистратурског материјала са роковима чувања), провера-
ваће се путем симулације (писано).
За извршилачко радно место под редним број 5:
Посебна функционална компетенција за област рада – 
административно - технички послови (Методе и технике 
прикупљања података ради даље обраде), провераваће се 
путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Уредба о категоријама 
регистратурског материјала са роковима чувања), провера-
ваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – 
процедуре и методологије из делокруга радног места (Рад 
писарнице), провераваће се путем симулације (писано).
За извршилачко радно место под редним број 6:
Посебна функционална компетенција за област рада – адми-
нистративно - технички послови (Канцеларијско посло-
вање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о архивској грађи и 
архивској делатности), провераваће се путем симулације 
(писано).

ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

За извршилачка радна места под редним бројем 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 проверавају се: управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, оријен-
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тација ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.

ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИ-
ДАТА

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

V Адреса на коју се подноси попуњен Образац прија-
ве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или 
предају непосредно на писарници Управе за заједничке 
послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

VI Лица задужена за давање обавештења у вези 
јавног конкурса: Данијела Марковић и Данило Марковић, 
тел. 011/3616-310, Управа за заједничке послове републич-
ких органа, од 9.00 до 12.00 часова.

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

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

IХ Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Управе за заједничке послове 
републичких органа или у штампаној верзији на писарници 
Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, 
Немањина 22-26. 

Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац пријаве 
доставља се на адресу Управе за заједничке послове репу-
бличких органа, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назна-
ком „За јавни конкурс“. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. 

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.
Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може 
погледати на блогу Службе за управљање кадровима 
(https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Обра-
зац пријаве“.

Х Докази који прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе доказ о положе-
ном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или 
други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно иску-
ство); оригинал или оверена фотокопија потврде да канди-
дату раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа 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 распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, суд-
ским јединицама, пријавним канцеларијама у основним судо-
вима, односно у општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити 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.

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о положеном државном струч-

ном испиту за рад у државним органима/уверење о поло-
женом правосудном испиту. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутен-
тично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка извричито 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. 

XI 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 основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Управе за зајед-
ничке послове републичких органа, 11000 Београд, Немањи-
на 22-26.

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

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кан-
дидати са положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Сходно 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 провера компетенција.

XIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
13.03.2023. године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона или имејл које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
2 (источно крило), а интервју са Комисијом ће се обавити 
у просторијама Управе за заједничке послове републичких 
органа, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл), које наведу у својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНE: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
од надлежног органа биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
в.д. директора Управе за заједничке послове републичких 
органа.

Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници 
Управе за заједничке послове републичких органа: www.
uzzpro.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници 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.

БОР

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
19300 Неготин, Стевана Мокрањца 1

тел. 019/542-139

Техничар за ИТ подршку, у звању 
референта

Опис послова: инсталира и одржава системски и комуни-
кациони софтвер, рачунску мрежу, штампаче и другу пери-
ферну опрему, активну и пасивну комуникациону опрему, 
администрира „ЛАН” мрежу у тужилаштву, пружа основно 
упознавање корисника са начином рада помоћу рачунара 
и прикључењем на интернет, прати вирусне програме на 
интернету и примењује антивирусне заштите, израђује 
пратећу документацију, скенира кривичне пријаве и при-
логе у исте, помаже у спровођењу статистичких послова, 
обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца.

Услови: IV степен средње стручне спреме техничког сме-
ра, најмање две године радног искуства у струци, познавње 
рада на рачунару и положен државни стручни испит.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

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 - сертификат о 
познавању рада на рачунару),
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном 
симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
пентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу Рад на 
рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере.

Провера посебних функционалних компетенција: 
Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција у изборном поступ-
ку, посебне функционалне компетенције се проверавају 
писменим тестом, а који се спроводи ради провере потреб-
них компетенција за рад на наведеним радним местима у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Основном јавном тужилаштву 
у Неготину и усменим разговором са кадидатом-решавање 
задатака који је типичан за радно место за који је конкурс 
расписан. Комисија ће сачинити тест од 15 питања и три 
задатка најкасније 24 часа пре почетка провере, од којих 
ће методом случајног одабира изабрати тест и задатак који 
ће решавати пријављени кандидати.

Провера понашајних компентенција: Понашајне ком-
пентенције су: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет (провера 
ће се вршити од стране дипломираног психолога, на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама).

Интервју са комисијом и вредновање кандитата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће проверавати у 
року од три месеца, рачунајући од дана истека рока подно-
шење пријава на предметни јавни конкурс.

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Неготину, Трг 
Стевана Мокрањца 1.

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

Општи услови за запослење: да је учесник конкурса 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене 

 Администрација и управа
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законом и Правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места, да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа, да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу: Пријава за јавни конкурс подноси се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници Основног 
јавног тужилаштва у Неготину: www.ne.os.jt.rs Образац 
пријаве мора бити својеручно потписан.

Образац пријаве на конкурс садржи: податке о кон-
курсу, личне податке, адресу становања, телефон, елек-
тронску адресу, образовање, стручне и друге испите под-
носиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа, 
податак о знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно исукство, посебне 
услове, добровољно дату изјаву о припадности национал-
ној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкур-
сним поступцима у државним органима; 

Пријава на јавни конкурс се може поднети путем поште или 
непосредно на горенаведену адресу. Приликом пријема 
пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подноси-
лац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од 
три дана од дана пријема пријаве на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

Датум и место провера компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкур-
су, на основу података наведених у обрасцу пријаве на јавни 
конкурс, спровешће се изборни поступак, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакте (адресе, бројеви 
телефона, или e-mail адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Осно-
вног јавног тужилаштва у Неготину, Трг Стевана Мокрањца 
1, 19300 Неготин, Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе поступка на 
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Општи, остали докази које прилажу само кандита-
ти који су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом: 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старији од 6 месеци); 
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци (не старије од 6 месеци); 
- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног одно-
са (само они кандидати који су радили у државном органу); 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- оригинал или оверена 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 државном стручном испиту за рад 
у државним органима. Кандидати без положеног државног 
испита за рад у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада; 
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру (уколико поседује исти); 
- Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницима о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција. Наведене доказе кандидат може 
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка 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. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на адресу наведену у огласу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени основним судовима, суд-
ским јединицама, односно општинским управама као пове-
рени послови) као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 
(осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Основно јавно тужилаштво у Неготину, 19300 Неготин, Трг 
Стевана Мокрањца 1, са назнаком „За јавни конкурс”.

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет 
презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове 
пријаве.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функцио-
налних компетеција, а потом и о времену месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандитатом.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу је: Драгослав Нинић, тужилачки помоћник, 
контакт телефон 019/542-139

Напомена: 
Сви докази се прилажу на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног тумача. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. 
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је имено-
вао руководилац Основног јавног тужилашта у Неготину.

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих и посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Него-
тину www.ne.os.jt.рс.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Новом Пазару, Житни трг 16, Нови Пазар.

II Радно место која се попуњава: 

Систем администратор у звању 
саветника

Опис послова: учествује у планирању, развоју, импле-
ментацији и одржавању пословног, апликативног софтве-
ра у оквиру ПРИСС-правосудног информационог система 
Србије, укључујући базе података, њихову структуру и начи-
не заштите до потпуног успостављања и интеграције ИКТ 
система; учествује у пројектима везаним за рад информа-
ционих, комуникационих и других комуникационих систе-
ма за потребе суда; врши инсталацију, конфигурацију сер-
вера, подешава и администрира системски софтвер у суду; 
самостално врши инсталацију и тестирање софтверских 
апликација; израђује једноставније пословне апликације за 
аутоматизацију послова аналитике и статистике рада суда; 
администрира и прати рад рачунарске мреже, изводи обуку 
корисника на овим пословним апликацијама, израђује веб 
презентацију и дизајн пословног материјала суда, учетвује 
у изради техничке документације, стандарда и процедура 
за набавку опреме из делокруга свог рада, планира и учет-
вује у набавци опреме и софтвера за информациони систем 
суда, стара се о back-up-у података, прати вирусне програ-
ме на интернету и примењује антивирусну заштиту, води 
евиденцију информатичког ресурса у оквиру ПРИСС-а, ради 
информатичку припрему за аналитику рада суда, за израду 
статистичких извештаја у електронском и папирном обли-
ку и активно учествује у креирању аналитичких планова у 
суду, прати спровођење аналитичко-статистичких послова. 
Обавља и друге послове по налогу председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области 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 студијама на 
факултету, најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне компетенције 
за рад за ово радно место.

III Радни однос и место рада: Радни однос се засни-
ва на неодређено време у Основном суду у Новом Пазару, 
Житни трг 16.

IV Општи услови за запослење: Општи услови за запос-
лење прописани су чланом 45 Закона о државним службе-
ницима и то: да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа; да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, потом посебне функ-
ционалне компетенције и након тога понашајне компетен-
ције. Након провере понашајних компетенција Комисија 
ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке 
компетенције, као и вредновање интервјуа са комисијом 
исказује се бодовима, а укупан број бодова који се могу 
доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје један бод 
у провери одређене компетенције не могу учествовати у 
провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних компетенција:

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних 
компетенција и то:
1. из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије,
2. из области знања и вештина дигитална писменост, и
3. из области знања и вештина пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће провера-
вати редоследом како је наведено.

 Администрација и управа

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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1. Компетенција организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста који ће се састојати 
од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија 
методом случајног избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет 
презентацији Основног у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). 
Кандидати ће тест радити у писменој форми. Време за изра-
ду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека времена за 
његово решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци који су објављени на интернет презента-
цији Основног суда у Новом Пазару. Време за израду задатка 
је један сат. Уколико неко од кандидата поседује сертифи-
кат односно уверење о познавању рада на рачунару, коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
ће исти бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација провераваће се 
решавањем теста који ће се радити у писменој форми. 
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора и решавањем постављених задатака 
који ће бити објављени на интернет презентацији Основног 
суда у Новом Пазару. Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих фукционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних фукционалних компетенција: 
У изборном поступку кандидатима ће се проверава-
ти три посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови – познавање Office пакета и интер-
нет технологије, а која ће се проверавати путем симулације 
(писмено). Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата;
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови – поседовање знања из области 
информационе безбедности, а која ће се проверавати усме-
ним путем, кроз разговор са кандидатом. Разговор са канди-
датом захтева да се у усменом облику да предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на 
одређеном радном месту за које је расписан конкурс;
3. Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови у правосуђу – знање и вештине 
за имплементацију и одржавање пословног софтвера за 
управљање предметима, а која ће се проверавати усменим 
путем, кроз разговор са кандидатом. Разговор са кандида-
том захтева да се у усменом облику да предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на 
одређеном радном месту за које је расписан конкурс

Редослед провере: Провера посебних функционалних 
компетенција вршиће се горе наведеним редоследом, с тим 
да се писмена и усмена провера не могу обавити у истом 
дану.

3. Провера понашајних компетенција: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провера-
ваће се понашајне компетенције: управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржа-
вање професионалних односа, и савесност, посвећеност и 
интегритет.

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упит-
ника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Након фазе провере понашајних компетенција спровешће 
се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разго-
вор чланова Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; диплома или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство); уверење издато од стране 
суда да се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци);  уверење издато од стране 
надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); потврду 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 јавног конкурса 
био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена од стране јавног бележника. 

VII Спровођење јавног конкурса: Јавни конкурс спро-
вешће конкурсна комисија именованa одлуком председни-
ка Oсновног суда у Новом Пазару. 

VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни кон-
курс је оглашен на огласној табли Основног суда у Новом 
Пазару, на интернет презентацији Основног суда у Новом 
Пазару, на порталу е-управа, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање и почиње да тече од 
наредног дана од дана оглашавања. 

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Новом Пазару www.np.оѕ.
sud.rs. 

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве усноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак.

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

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу Основ-
ни суд у Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, Житни трг 16, са 
назнаком „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког 
радног места – систем администратора у Основном суду у 
Новом Пазару, а могу се предати и на пријемном одељењу 
Основног суда у Новом Пазару. На полеђини коверте навес-
ти име и презиме, адресу пребивалишта и контакт телефон.

X Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Азиза Мушовић, виши судијски сарадник Осно-
вног суда у Новом Пазару, контакт телефон 020/331-271. 

XI Датум и место провере компентенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног 
суда у Новом Пазару. У изборном поступку Комисија може 
да проверава само оне компетенције које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити 
обавештени на контакте бројева телефона које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње изборни посту-
пак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка. 
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег 
тока изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води 
службена евиденција су уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, уверење о положеном правосудном 
испиту, уверење да кандидат није осуђиван, и уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак. Законом 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 
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 о који-
ма 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 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама 
(члан 103 став 3). Потребно је да кандидат у делу Изјава*, 
у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Осно-
вног суда у Новом Пазару, (www.np.оs.sud.rs), огласној таб-
ли Oсновног суда у Новом Пазару, на порталу е-управа и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс за радно место може се преу-
зети на званичној интернет презентацији Основног суда у 
Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене, од стране конкурсне комисије.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређе-
не компетенције искључују се из даљег изборног поступка. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да положе држав-
ни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предносту 
изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стурчног испита.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у Новом 
Пазару. Предата документација ће се враћати искључиво 
на писани захтев учесника.

Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације по 
основу расе, боје, коже, пола, вере, националности, етнич-
ког порекла или инвалидитета. Конкуренција је заснована на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. 

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које се односе.

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Новом Пазару, Житни трг 16, Нови Пазар.

II Радна места која се попуњавају:

Уписничар у звању референт
Опис послова: води уписнике и помоћне књиге у складу 
са Судским пословником, здружује поднеске, предмете и 
остала писмена, заводи и разводи предмете и ставља клау-
зулу правоснажности на одлуке, води евиденцију примље-
них, решених, нерешених предмета и евиденцију одлука 
које су израђене у року, припрема и износи председнику 
већа предмете у којима је заказана расправа, странкама 
даје на увид списе и наплаћује таксу за издате фотокопије 
из списа предмета, даје усмена и писмена обавештења о 
списима на основу података из уписника, стара се о роко-
вима и прегледа предмете који се налазе у евиденцији, 
поступа по наредби судија, врши оверу уговора, преписа, 
рукописа и потписа, води књиге овере, даје обавештење 
странкама, даје податке за статистички извештај, поступа 
са списима који су архивирани у складу са Судским послов-
ником а пре него што се исти предају архивару, поступа 
по налозима за издавање предмета, обавља и друге посло-
ве по налогу председника суда и управитеља писарнице, 
издаје уверења, поступа у е-катастру, е-таксама и е-оглас-
ној табли, обавља и друге послове по налогу председника 
суда и управитеља писарнице.

Услови: IV степен средње стручне спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање две године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

III Радни однос и место рада: Радни однос на радном 
месту уписничар у звању референт заснива се на неодређе-
но време у Основном суду у Новом Пазару, Житни трг 16.

IV Општи услови за рад на радном месту: Општи услови 
за рад на радном месту прописани су чл. 45 Закона о држав-
ним службеницима и то: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; 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 шест месеци.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, потом посебне функционалне и након 
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тога понашајне компетенције. Након провере понашајних 
компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. 
Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа 
са комисијом исказује се бодовима, а укупан број бодова који 
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје један 
бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у 
провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних 
компетенција и то:
1. из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије,
2. из области знања и вештина дигитална писменост, и
3. из области знања и вештина пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће провера-
вати редоследом како је наведено.

1. Компетенција организација и рад државних органа 
Републике Србије провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити комисија методом случајног избора из базе питања 
(у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објавље-
на на интернет презентацији Основног суда у Новом Паза-
ру (www.np.оѕ.sud.rs). Кандидати ће тест радити у папир-
ној форми. Време за израду теста је један сат, а кандидати 
ће се непосредно усмено обавестити о резултатима теста 
након истека времена за његово решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци који су објављени на интернет презента-
цији Основног суда у Новом Пазару. Време за израду задатка 
је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује сертификат односно 
уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти 
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација провераваће се 
решавањем теста који ће се радити у папирној форми. 
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора и решавањем постављених задатака 
који ће бити објављени на интернет презентацији Основног 
суда у Новом Пазару. Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих фукционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступка 
вршиће се провера посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
У изборном поступку кандидатима ће се проверава-
ти три посебне функционалне компетенције и то:
1. Из оквира посебних функционлних компетенција за рад-
но место провераваће се познавање прописа и то Судског 
пословника и Закона о државним службеницима.
Компетенција познавање прописа: Судски пословник и 
Закон о државним службеницима провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више понуђених одго-
вора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора 
из базе питања која је објављена на интернет презентацији 
Основног суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Канди-
дати ће тест радити у писаној форми. Време за израду теста 
је један сат. Максималан број бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за област 
рада провераваће се познавање канцеларијског пословања.
3. Из оквира посебне функционалне компетенције за 
област рада провераваће се поседовање знања и вештина 
за рад на пословном софтверу за управљање предметима.
Компетенција познавање канцеларијског пословања и ком-
петенција поседовање знања и вештина за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима провераваће се 
усменим путем, што подразумева разговор са кандида-
том где кандидат у усменом облику даје предлог решења 
одређеног задатка који је типичан за обављање послова на 
радном месту уписничар. Свим кандидатима ће се поста-
вити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 
минута. Максималан број бодова на тесту је 5.

Максималан број бодова приликом провере посебних функ-
ционалних компетенција је 20.

Редослед провере: Провера посебних функционалних ком-
петенција вршиће се горе наведеним редоследом, с тим да се 
писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану. 

3. Провера понашајних компетенција: Након фазе про-
вере посебних функционалних компетенција провераваће се 
понашајне компетенције: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, и савесност, посвећеност и интегритет.

Провера понашајних компетенција обавиће се путем упит-
ника, а испитавање путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредновање: Након фазе 
провере понашајних компетенција спровешће се фаза интер-
вјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова 
Комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту и прихватања вредности државних органа. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије; диплома или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство); уверење издато од стране 
суда да се против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци); уверење издато од стране 
надлежног органа (МУП-а) да кандидат није осуђиван (не 
старије од шест месеци); потврду 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 јавног конкурса 
био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена од стране јавног бележника. 

VII Спровођење јавног конкурса: Јавни конкурс спро-
вешће конкурсна комисија именованa одлуком председни-
ка Oсновног суда у Новом Пазару. 

VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни кон-
курс је оглашен на огласној табли Основног суда у Новом 
Пазару, на интернет презентацији Основног суда у Новом 
Пазару, на порталу е-управа, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање, а рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање и почиње да тече од 
наредног дана од дана оглашавања. 

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Новом Пазару www.np.оѕ.
sud.rs.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве усноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак.

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

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу Основ-
ни суд у Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, Житни трг 16, 
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање извршилач-
ког радног места (навести радно место за које се подноси 
пријава), а могу се предати и на пријемном одељењу Осно-
вног суда у Новом Пазару. На полеђини коверте навести 
име и презиме, адресу пребивалишта и контакт телефон. 

X Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Азиза Мушовић, виши судијски сарадник Осно-
вног суда у Новом Пазару, контакт телефон 020/331-271. 

XI Датум и место провере компентенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног 
суда у Новом Пазару. У изборном поступку Комисија може 
да проверава само оне компетенције које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити 
обавештени на контакте бројева телефона које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње изборни посту-
пак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка. 
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег 
тока изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се води службена еви-
денција су уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење о положеном правосудном испиту, уверење 
да кандидат није осуђиван, и уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) прописано је, 
између осталог да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у податке о чињеница-
ма неопходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у 
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Осно-
вног суда у Новом Пазару, (www.np.оs.sud.rs), огласној таб-
ли Oсновног суда у Новом Пазару, на порталу е-управа и 
на интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс за сва радна места може се пре-
узети на званичној интернет презентацији Основног суда у 
Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Потребно је да кандидат у 
делу Изјава*, у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених евиденција;

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене, од стране конкурсне комисије.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да положе држав-
ни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стурчног испита. Свака фаза изборног поступка у 
селекцији кандидата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих и посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на сајту Основног суда у Новом Пазару.

Предата документација ће се враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника. Изборни поступак ће бити спроведен 
без дискриминације по основу расе, боје, коже, пола, вере, 
националности, етничког порекла или инвалидитета. Кон-
куренција је заснована на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. 

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које се односе.

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Нови Пазар

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Новом Пазару, Житни трг 16, Нови Пазар.

II Раднo местo којe се попуњава: 

Судијски помоћник – судијски сарадник 
у звању саветник

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проу-
чава правна питања у вези са радом суда у појединим пред-
метима, израђује нацрте судских одлука, узима на записник 
тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши 
и друге послове било самостално било под надзором или 
упутствима судије и председника суда и поступа по свим 
налозима председника суда.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 Администрација и управа
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III Радни однос и место рада: Радни однос заснива се 
на неодређено време у Основном суду у Новом Пазару, 
Житни трг 16.

IV Општи услови за рад на радном месту: Општи усло-
ви прописани су чл. 45 Закона о државним службеницима и 
то: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републи-
ке Србије; 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 шест месеци.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, потом посебне функционалне и након 
тога понашајне компетенције. Након провере понашајних 
компетенција комисија ће обавити интервју са кандидатима. 
Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа 
са комисијом исказује се бодовима, а укупан број бодова који 
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје један 
бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у 
провери следеће компетенције у истој или наредној фази и 
биће искључени из даљег изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Кандидатима који учествују у изборном поступку 
вршиће се најпре провера општих функционалних 
компетенција и то:
1. из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије,
2. из области знања и вештина дигитална писменост, и
3. из области знања и вештина пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија ће провера-
вати редоследом како је наведено.

1. Компетенција организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста који ће се састојати 
од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија 
методом случајног избора из базе питања (у бази питања 
налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет 
презентацији Основног суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.
rs). Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за 
израду теста је један сат, а кандидати ће се непосредно усме-
но обавестити о резултатима теста након истека времена за 
његово решавање. 
2. Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци који су објављени на интернет презента-
цији Основног суда у Новом Пазару. Време за израду задатка 
је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује сертификат односно 
уверење о познавању рада на рачунару, Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли ће исти 
бити прихваћен уместо тестовне провере.
3. Компетенција пословна комуникација провераваће се 
решавањем теста који ће се радити у папирној форми. 
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора и решавањем постављених задатака 
који ће бити објављени на интернет презентацији Основног 
суда у Новом Пазару. Време за израду задатка је 45 минута. 

Након провере општих фукционалних компетенција канди-
датима који не буду искључени из даљег изборног поступ-
ка вршиће се провера посебних функционалних компетен-
ција.

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
У изборном поступку кандидатима ће се проверава-
ти три посебне функционалне компетенције и то:
1. Из оквира посебних функцоналних компетенција за рад-
но место провераваће се познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност суда. 
Компетенција познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност суда провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест 
решавају заокруживањем једног од више понуђених одго-
вора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора 
из базе питања која је објављена на интернет презентацији 
Основног суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Канди-
дати ће тест радити у писаној форми. Време за израду теста 
је један сат. Максималан број бодова на тесту је 15.
2. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за 
област рада провераваће се поседовање знања и вештина 
у изради нацрта судских одлука и других аката.
3. Из оквира посебне фукнционалне компетенције за 
област рада провераваће се поседовање вештина презен-
тације, вештину управљања поступком и извештавања у 
предметима.

Компетенција поседовање знања и вештина у изради нацр-
та судских одлука и компетенција вештине презентације, 
вештину управљања поступком и извештавања у пред-
метима провераваће се усменим путем, што подразумева 

разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику 
даје предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту судијски помоћник – 
судијски сарадник. Свим кандидатима ће се поставити исти 
задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута. Мак-
сималан број бодова на тесту је 5. 

Максималан број бодова приликом провере посебних 
функционалних компетенција је 20.

Редослед провере: Провера посебних функционалних ком-
петенција вршиће се горе наведеним редоследом, с тим да се 
писмена и усмена провера не могу обавити у истом дану. 

3. Провера понашајних компетенција: Након фазе 
провере посебних функционалних компетенција провера-
ваће се понашајне компетенције: управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одржа-
вање професионалних односа и савесност, посвећеност и 
интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће се путем упит-
ника, а испитавање путем упитника обавиће дипломирани 
психолог. 

4. Интервју са комисијом и вредновање: Након фазе 
провере понашајних компетенција спровешће се фаза 
интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор 
чланова Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа. 
VI Докази који се прилажу уз пријаву: лична и радна 
биографија са потврдама о евентуалном радном искуству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема; уверење о положеном правосудном испи-
ту; уверење издато од стране суда да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од шест месеци); 
уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци); потвр-
ду 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 јавног конкурса био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена од стране јавног бележника. 

VII Спровођење јавног конкурса: Јавни конкурс спро-
вешће конкурсна комисија именованa одлуком председни-
ка Oсновног суда у Новом Пазару. 

VIII Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни кон-
курс је оглашен на огласној табли Основног суда у Новом 
Пазару, на интернет презентацији Основног суда у Новом 
Пазару, на порталу е-управа, на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање, а рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање и почиње да тече од 
наредног дана од дана оглашавања. 

IX Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Новом Пазару www.np.оѕ.
sud.rs.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру 
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве усноси се у образац пријаве након 
што комисија састави списак кандидата међу којима се спро-
води изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је 
у пријави назначен за доставу обавештења.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу Основ-
ни суд у Новом Пазару, 36300 Нови Пазар, Житни трг 16, 
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање изврши-
лачког радног места судијски помоћник – судијски сарад-
ник у звању саветник“, а могу се предати и на пријемном 
одељењу Основног суда у Новом Пазару. На полеђини 
коверте навести име и презиме, адресу пребивалишта и 
контакт телефон. 

X Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Азиза Мушовић, виши судијски сарадник Осно-
вног суда у Новом Пазару, контакт телефон 020/331-271. 

XI Датум и место провере компентенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног 
суда у Новом Пазару. У изборном поступку комисија може 
да проверава само оне компетенције које су наведене у 
огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о 
конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере, бити 
обавештени на контакте бројева телефона које су навели у 
пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни посту-
пак обавештавају се о томе када почиње изборни посту-
пак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка. 
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери 
једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег 
тока изборног поступка. 

НАПОМЕНЕ: 
Документа о чињеницима о којима се води службена еви-
денција су уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење о положеном правосудном испиту, уве-
рење да кандидат није осуђиван, и уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) про-
писано је, између осталог да је орган дужан да по службе-
ној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција да их прибавља и обрађује (члан 9 
став 3); да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 
став 3). Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Основног суда у Новом Пазару, (www.np.оs.sud.rs), огласној 
табли Oсновног суда у Новом Пазару, на порталу е-управа 
и 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 Основног 
суда у Новом Пазару (www.np.оѕ.sud.rs). Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци из службе-
них евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене, од стране конкурсне комисије.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређе-
не компетенције искључују се из даљег изборног поступка. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да положе држав-
ни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стурчног испита.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног суда у Новом 
Пазару. Предата документација ће се враћати искључиво 
на писани захтев учесника. 

Изборни поступак ће бити спроведен без дискримина-
ције по основу расе, боје, коже, пола, вере, национално-
сти, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција је 
заснована на квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. 

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које се односе.

 Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
КУЧЕВО

12240 Кучево, Светог Саве 114

Организатор за развој и промоцију 
туристичког производа

Опис послова: реализује активности у вези са креирањем, 
развојем и промоцијом туристичког производа, сарађује 
са туристичком привредом и другим организацијама које 
учествују у креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са домаћим и међународним странама од 
интереса реализује активности на пласману креираних про-
извода, учествује у изради туристичког пропагандног мате-
ријала за домаћа, регионална и међународна тржишта; 
учествује у изради извештаја о спроведеним активностима; 
комплетира базе података према усвојеним концептима 
и методологијама; учествује у изради туристичког пропа-
гандног материјала за домаћа, регионална и међународна 
тржишта, реализује студијске туре представника туристич-
ких оператера са датог тржишта, повезује их са носиоци-
ма туристичке понуде; учествује у организацији промоције 
дестинација на туристичким сајмовима берзама, ради-
оницама, продајним мисијама и повезивања понуде про-
извода са тражњом која се креира на односном тржишту 
организује промотивне активности на изабраном тржишту; 
предлаже и организује промотивне активности, кампање, 
медијске и друге промотивне догађаје у сарадњи са секто-
ром за односе са јавношћу, учествује у организацији про-
токоларних активности у сарадњи са сектором за односе 
са јавношћу.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање високо образо-
вање: на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; или на студија-
ма у обиму од најмање 180 ЕСПБ, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно искуство знање 
страног језика; знање рада на рачунару; најмање једна 
година радног искуства из области делокруга рада.

Аниматор
за рад у Инфо центру Туристичке 

организације

Опис послова: пружа отребне нформације туристима, дист-
рибуира брошуре и други бесплатни промотивни мате-
ријал, ради на сајмовима туризма и на припремено отво-
реним информативним пунктовима. Контролише залихе 
промотивног материјала у информативном центру. продаје 
сувенире, публикације и друге артикле и до води евиден-
цију. Организује прихват гостију и разгледање града и 
околине. Предлаже програм рекреације и анимације на 
туристичком локалитету. Организује и реализује излете, 
реализује усвојен програм. 

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање средње образовање. 
Додатна знања / испити / радно искуство; знање страног 
језика; знање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи 
следеће доказе о испуњености услова из огласа: уверење 
о држављанству извод из матичне књиге рођених, дипло-
му о стеченом образовању одговарајућег профила очитану 
личну карту. Рок за подношење пријаве са краћом био-
графијом и доказима (који се прилажу у овереној фотоко-
пији) о испуњености услова из огласа је 10 дана од дана 
објављивања огласа у периодичном издању огласа „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Приложена документација уз пријаву не враћа 
се кандидатима. Резултати огласа ће бити објављени на 
web страници Туристичке организације Кучево. Кандида-
ти који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани 
о резултатима огласа. Приликом заснивања радног односа 
изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за обављање посло-
ва за које су примљени и документацију о испуњењу усло-
ва огласа у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаву 
на оглас доставити на адресу: Туристичка организација 
Кучево, 12240 Кучево, Светог Саве 114, сваког радног дана 
у временском периоду од 08 до 15 сати, са назнаком „За 
оглас - не отварати“.

УЖИЦЕ

ВИШИ СУД У УЖИЦУ
31000 Ужице, Наде Матић 4

тел. 031/513-245

Записничар звање референт
4 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду послова обавља 
све дактилографске послове у предметима додељеним у 
рад судији код кога је распоређен, пише записнике, врши 
унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши 
препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, 
у сарадњи са корисницима услуга коригује унете подат-
ке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршене материјале и дистрибуира их корисни-
цима услуга, стара се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротехничке опреме и 
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрош-
ног материјала, води уписник за евиденцију штампаних 
ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради 
и друге послове по налогу председника суда, судије или 
секретара суда.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, 
положен испит за дактилографа IА или IБ класе, положен 
државни стручни испит и потребне компетенције за рад за 
ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
- организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним путем - тест). Тест ће сас-
тавити комисија методом случајног избора из базе питања 
(у којој су обележени и тачни одговори), која је објављена 
на интернет презентацији Вишег суда у Ужицу,
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака практичним радом на рачунару). Тест ће саставити 
комисија методом случајног избора из базе задатака. Кан-
дидати ће решавати задатке који ће бити слични задацима 
објављеним на интернет презентацији Вишег суда у Ужицу,
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом 
симулацијом). Тест ће саставити Комисија методом случај-
ног избора из базе питања. Кандидати ће решавати тест 
из постављених задатака који ће бити слични задацима 
објављеним на интернет презентацији Вишег суда у Ужицу.

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост”, ако кандидат 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 писменост”, неопходно 
је да уз образац пријаве (уредно и у потпуности попуњен 
у делу рад на рачунару*), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији. конкурсна комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен уместо 
тестовне провере, односно Комисија може одлучити да се 
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан 
за обављање послова на радном месту.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка.

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Међу кандидатима врши се провера посебних функционал-
них компетенција и то: 
- Посебна функционална компетенција: Познавање пропи-
са (Закон о државним службеницима и Судски пословник) 
- провера ће се вршити писаним путем - тест. 
- Посебна функционална компетенција: Положен испит 
за дактилографа I класе - брзина и тачност куцања про-
вериће се практичним радом на рачунару, у оквиру раз-
говора са кандидатима, тако што ће члан комисије глас-
но диктирати судску одлуку коју ће кандидати куцати на 
рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку а 
време за проверу је 10 минута.
- Посебна функционална компетенција: Технике припреме 
материјала и вођење записника - провера ће се вршити 
усменим путем - разговор са кандидатом.

- Посебна функционална компетенција: Знања и вешти-
не потребне за рад у пословном софтверу за управљање 
предметима - провера ће се вршити усменим путем - разго-
вор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем 
једног од понуђених одговора. Свако брисање или исправка 
датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се канди-
дат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће 
удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кан-
дидат није положио тест. Време за израду теста је 60 (шезде-
сет) минута. Материјал за припрему кандидата може се наћи 
на интернет презентацији суда.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка које је типично за 
обављање послова радног места. Време за припрему задат-
ка је 30 (тридесет) минута.

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција и то: управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
вршиће се путем интервјуа базираног на компетенцијама и 
упитника, од стране дипломираног психолога.

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

Врста радног односа и место рада: Радни однос засни-
ва се на неодређено време у Вишем суду у Ужицу, Наде 
Матић 4.

Општи услови за рад на радном месту записничара: 
да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије; да учесник конкурса има прописану стручну спре-
му и да испуњава услове одређене законом и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; 
да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

Датум оглашавања и рок за подношења пријава на 
конкурс: Датум оглашавања: 22.02.2023. године. Јавни 
конкурс оглашен је на огласној табли Вишег суда у Ужицу, 
у публикацији “Послови”- електронско издање при Нацио-
налној служби за запошљавање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација „Послови”.

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Вишег суда у Ужицу. Кан-
дидати који конкуришу на радно место записничара подно-
се пријаву за радно место записничара.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве 
подноси се непосредно у Вишем суду у Ужицу, улица Наде 
Матић 4, канцеларија бр. 1 (пријемна канцеларија) или 
путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног места - запис-
ничар”.

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

Докази које прилажу кандидати који су успешно про-
шли фазу провере посебних функционалннх компе-
тенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту за дактилографа IА или IБ класе
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима. 
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Кандидат без положеног државног стручног испита прима 
се на рад под условом да тај испит положи до окончања 
пробног рада; 
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима и 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 дужнос-
ти из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; 
- оригинал уверење издато од стране надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, не старије 
од шест месеци
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци; 

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них, подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се предају непосредно на напред 
наведену адресу суда или се достављају путем поште са 
назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у 
просторијама Вишег суда у Ужицу, Наде Матић 4.

Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају 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.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Милица Карапанџић - секретар суда, контакт телефон 
031/513-245.

НАПОМЕНЕ: 
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 да се 
против кандидата не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води службена еви-
денција, 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 чињени-
цама о којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно 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 пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

Кандидати који су у претходне две године учествовали на 
конкурсу (конкурсима) за посао у државним органима и 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција и који се у пријави на конкурс изјасне да желе да 
им се признају бодови које су остварили у поступку провере 
општих функционалних и /или понашајних компетенција, 
уз пријаву на конкурс прилажу потврду или други писани 
доказ надлежног државаног органа о броју остварених 
бодова за сваку од ових компетенција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве Комисија ће одбацити решењем. Као државни 
службеник може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у року 
од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа. 
Положен државни стручни испит није услов нити предност 
за заснивање радног односа
.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу и траје 6 (шест) месеци. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано 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.

Јавни конкурс спроводи Комисија именована одлуком пред-
седника Вишег суда у Ужицу.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника.

Виши суд у Ужицу не врши дискриминацију на основу расе, 
боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и 
отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви 
изрази и појмови који су у овом огласу изражени у грама-
тичком мушком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет пре-
зентацији Вишег суда у Ужицу, на порталу е-управе, интер-
нет презентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Вишег суда у 
Ужицу www.ue.vi.sud.rs

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
31210 Пожега, Уче Димитријевића 6

тел. 031/715-981

Судијски помоћник - судијски сарадник, 
звање саветник

на одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже на 6 месеци

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен правосудни испит и потребне компетенције 
за ово радно место.

Опис послова: Помаже судији у раду, проучава правна 
питања у вези са радом судија у појединим предметима, 
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове 
за публиковање, врши под надзором и по упутствима судије 
и друге стручне послове и по налогу председника суда.

Записничар, на одређено време због 
повећаног обима посла, звање референт

најдуже на 6 месеци

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две 
године радног искуства у струци, положен испит за дакти-
лографа I класе, положен државни стручни испит и потреб-
не компетенције за ово радно место.

Опис послова: обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и 
са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа 
и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима 
услуга коригује унете податке, стара се о савременом обли-
ковању текста, припрема и штампа завршене материјале 
и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању 
и преносу података, доступности материјала, исправности 
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канце-

ларијског и другог потрошног материјала, води уписник за 
евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиден-
цију о свом раду, ради и друге послове по налогу председ-
ника суда, судије или секретара суда.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне компетенције, посеб-
не 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 Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест); 
- из области знања и вештина дигитална писменост (провера 
ће се вршити решавање задатака практичним радом на рачу-
нару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); 
- из области знања и вештина пословна комуникација (про-
вера ће се вршити решавање теста који ће се радити у 
папирној форми, заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора из постављених задатака на интернет презен-
тацији Основног суда у Пожеги).

Напомена: у погледу провере опште функционалне компе-
тенције “дигитална писменост” (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), 
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области 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.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освоји-
ли један бод у провери одређене компетенције, искључују 
се из даљег изборног поступка.

Информације о материјалу за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи 
на интернет презентацији Основног суда у Пожеги www.
pz.os.sud.rs као и на сајту Службе за управљање кадровима 
www.suk.gov.rs

2. Провера посебних функционалних компетенција: 

За радно место судијски помоћник - судијски сарадник: 
1. Посебна функционална компетенција провераваће се 
познавање материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда – провера ће се вршити писаним 
путем – тест. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити 
Комисија методом случајног избора из базе питања која 
ће благовремено бити објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити у 
папирној форми. Време за израду теста је један сат.
2. Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник-судијски сарадник провераваће се посе-
довање знања и вештина за израду нацрта судских одлука 
и других аката – провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција за радно место судијски 
помоћник – вештине презентације, вештине управљање 
поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће 
се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

За радно место записничар: 
1. Посебна функционална компетенција познавање пропи-
са Закон о државним службеницима и Судски пословник 
као и вештина куцања – провера ће се вршити писаним 
путем – тест. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија методом случајног избора из базе питања која ће бити 
благовремено објављена на интернет презентацији Осно-
вног суда у Пожеги. Кандидати ће тест радити у папирној 
форми. Време за израду теста је један сат.
2. Посебна функционална компетенција поседовање вешти-
не куцања провераваће се практичним радом на рачунару 
тако што ће члан Комисије гласно диктирати судску одлу-
ку коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће 
радити исту судску одлуку, а време за проверу је 10 минута.
3. Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
4. Посебна функционална компетенција-положен испит 
за дактилографа И класе провера ће се вршити увидом у 
потврду о положеном испиту.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати одговарају на питања заокружи-
вањем једног од понуђених одговора из базе питања која 
ће бити благовремено објављене на интернет презентацији 
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Основног суда у Пожеги. Кандидат може на свако питање 
дати, односно заокружити само један одговор. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра се као нетачан 
одговор ако се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима, Комисија ће таквог кандидата удаљити са тес-
та. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. 
Време за израду теста је 1 сат.

Мерила која ће бити коришћена за вредовање функцио-
налних компентенција путем разговора са кандидатом су 
следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематич-
ност, прецизности и тачност навођења података и јасноћа 
у изношењу личног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција: Провера пона-
шајних компетенција вршиће од стране дипломираног 
психолога, која подразумева психолошку процену способ-
ности, особина личности и мотивација за конкретно радно 
место.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Након фазе провере понашајних компетенција спровешће 
се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разго-
вор чланова комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања вредности 
државних органа.

Врста радног односа и место рада за сва радна мес-
та: За сва радна места радни однос се заснива на одређено 
време у Основном суду у Пожеги, Уче Димитријевића број 
6, због повећаног обима посла, најдуже на шест месеци.

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.

Датум оглашавања и рок за подношење пријава на 
конкурс: Датум оглашавања: 22.2.2023. године.

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у 
Пожеги, на интернет презентацији Основног суда у Пожеги, 
на порталу е-управе, на интернет презентацији Национал-
не службе за запошљавање.

Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација “Послови”. Последњи 
дан рока за подношење пријава је 2.3.2023. године.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Основног суда у Пожеги 
www.pz.os.sud.rs) 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место на које конку-
ришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве 
подноси се на шалтеру у писарници Основног суда у Пожеги, 
Уче Димитријевића број 6 Пожега или путем поште на исту 
адресу са назнаком “пријава на јавни конкурс за попуња-
вање 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. Подносиоци прија-
ве 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.

Докази које прилажу кандидати који су успешно про-
шли фазу провере посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- извод из матичне књиге рођених; 
- диплома којом се потврђује стручна спрема; 
- за радно место судијски помоћник– уверење о положеном 
правосудном испиту; 
- за радно место записничар – уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
и уверење о положеном испиту за дактилографа 1 класе; 
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство); 
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног органа 

у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу; 
- уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци издате од стране Министар-
ства 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 пре-
мештају 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 судовима).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у 
иностранству мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функциконалних компе-
тенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе податке који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведену адресу “За 
јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
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 кон-
курс, изборни поступак ће се спровести у просторијама 
Основног суда у Пожеги, Уче Димитријевића број 6. Канди-
дати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе) која наведу у својим 
обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по исте-
ку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног 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.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Биљана Савић, админстративно технички секретар Осно-
вног суда у Пожеги, контакт телефон 031/715-981.

Напомена: Документа о чињеницама у 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, уверење 
о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат 
није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Сл. 
гл. 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 евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама (члан 103 став 3).

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене.

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

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
Одлуком председника Основног суда у Пожеги.

Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација 
враћати искључиво на писани захтев учесника.

Основни суд у Пожеги не врши дискриминацију на осно-
ву расе, боје коже, вере, пола, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане 
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу израже-
ни у граматичком мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и оглас-
ној табли Основног суда у Пожеги, 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 Основног 
суда у Пожеги (www.pz.os.sud.rs).

ВАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

14000 Ваљево, Карађорђева 50
тел. 014/294-228

Оглас објављен 08.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се у целости.

                        Трговина и услуге

АКТИВ 2000 ДОО
11090 Београд, Гочка 13

тел. 011/2370-536

Магационер
пробни рад

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; возачка дозво-
ла Б категорија, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Јављање кандидата на кон-
такт телефон 011/2370-536.

MI.KO. TRADE DOO
11000 Београд, Миријевски венац 28/14

Менаџер ресторана
место рада Чукарица, Ада Циганлија бб.

Опис посла: Планирање, вођење и организација рада рес-
торана и особља, стални надзор над свим активностима 
ресторана.

УСЛОВИ: Од IV до VII степена стручне спреме; радно 
искуство најмање 2 године; познавање рада на рачунару; 
знање енглеског језика на почетном нивоу; возачка дозво-
ла Б категорије. Заинтересовани кандидати могу послати 
имејл на адресу: nevena.petrovic@azzaroclub.rs или се јавити 
на број телефона: 062/214-906.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ТЕМНИЋ”
37260 Варварин, Марина Мариновића бб.

тел. 037/788-578

Домар / мајстор
УСЛОВИ: кандидат треба: да је пунолетни држављанин 
Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци; да има 
средње образовање; да има најмање једну годину радног 
искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви следећу документацију: потписану пријаву на конкурс 
са кратком биографијом и наводима и доказима о радном 
искуству; доказ о стручној спреми (оверена копија дипло-
ме); оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; уверење или 
потврду да није правноснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест 
месеци); копију личне карте. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити 
поштом на горе наведену адресу, или лично у просторија-
ма установе. Неблаговремене пријаве се неће разматрати и 
исте биће враћене подносиоцу. Пријаве које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. За све информације везане за конкурс може-
те се обратити на број телефона 037/788-578 или на имејл 
адресу stctemnicvarvarin@gmail.com.

 Администрација и управа / Трговина и услуге 
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ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ДОО
11000 Београд, Савска 15

тел. 064/6463-784

Службеник обезбеђења
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; лиценца за вршење 
основних послова службеника обезбеђења без оружја. 
Заинтересовани кандидати да се јаве на наведени број 
телефона.

ТАУРУНУМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО
11080 Земун, Светозара Папића 3

тел. 064/6582-346

Хигијеничар
на одређено време, 12 месеци, 

место рада Нови Сад
28 извршилаца

Рад у сменама. Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/6582-346 Рок за пријаву 09. 03. 2023. године.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ПАНТРАНСПОРТ ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 33
тел. 064/8941-258

Аутомеханичар
4 извршиоца

Контакт особа: Славко Крачун, e-mail: slavko.kracun@
pantransport.rs.

PARTY FAST FOOD
18000 Ниш, Светозара Марковића 18/1

Продавац брзе хране
2 извршиоца

УСЛОВИ: баз обзира на врсту и степен стручне спреме; рад 
у сменама, обезбеђена исхрана. Заинтересовани кандидати 
се јављају на контакт телефон: 064/1842-144.

ТАУРУНУМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО
БЕОГРАД - ЗЕМУН

Београд
Земун, Светозара Папића 3д

тел. 064/6582-345

Хигијеничар
(одржавање просторија) место рада Панчево

2 извршиоца

Рад у сменама. Лице за контакт Александар Мићановић. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/6582-345.

ЗТР БЕЛИ ЛАБУД 037
Крушевац, Хиландарска 44

тел. 065/3203-322
e-mail: beli.labud@mts.rs

Продавац
на одређено време, за рад у Сомбору

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; пожељно радно 
искуство. Рок за пријаву је до 01.03.2023.

“BARCINO TOURS” DOO
11000 Београд, Заплањска 32

Чистачица
на одређено време

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати пријаву могу послати 
на e-mail: tamara.deljanin@barcino.travel Телефон за контакт 
је 066/8444664. Рок за пријаву на конкурс је 28.02.2023. 
године.

SECURITY PRO DOO
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 51

Радник обезбеђења
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; знање рада на рачу-
нару; возачка дозвола Б категорије; поседовање лиценце.

Помоћни физички радник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорије.

Монтер аларм система
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорије.

ОСТАЛО: кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
062/1037-749. Конкурс остаје отворен до попуне радних 
места.

PLAYGROUND TEXTILES DOO
11000 Београд, Браће Барух 14

тел. 064/3016-996

Шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; потребно радно иску-
ство на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати 
да се јаве на наведени број телефона.

ТАУРУНУМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
 ДОО БЕОГРАД
тел. 064/6582-347

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци, за рад у 

Крагујевцу

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на зани-
мање; радно искуство није неопходно. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве послодавцу на контакт телефон: 
064/6582-347, најкасније до 02.03.2023. год.

МБ ЛИНИЈА ПЛУС КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: mblinija@gmail.com

Помоћни радник на доради штампе
предвиђен пробни рад

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; радно искуство није неопходно; возачка доз-
вола Б категорије. Заинтересовани кандидати своју радну 
биографију треба да доставе на мејл: mblinija@gmail.com 
или могу да се јаве лично у просторије послодавца, Улица 
Дечанска 5, сваког радног дана од 09 до 17 часова, најкас-
није до 08.03.2023. год.

DEUS-DEA STORY DOO
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 87

Књиговођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста; радно искуство: мини-
мум 6 месеци на истим или сличним пословима. Опис пос-
ла: књижење извода, унос калкулација, трошкова, обрачун 
ПДВ-а, рад на порталу Е-порез, CROSO и слични послови. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
deusdeastrory@gmail.com или се јављају на контакт теле-
фон: 066/8484-144.

АУТОПЕРИОНИЦА
WASH - ĐOLE

21000 Нови Сад, Змајевачки пут 74а
тел. 060/3032-031

e-mail: stevananenadov@gmail.com

Радник за прање возила
на одређено време 1 месец

Рад у сменама. Пријављивање кандидата на e-mail адресу: 
stevananenadov@gmail.com. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 060/3032-031. Рок за пријаву 09.03.2023. године.

“ЗЛАТИБОР ТУРИСТ” ДОО
Златибор

тел. 064/ 8686-777
e-mail: daliborkurcubic@kraljevikonaci.rs

Рецепционер
на одређено време

УСЛОВИ: IV ССС, енглески језик - средњи ниво, рад на 
рачунару - основни ниво. Контакт особа: Далибор Кур-
чубић, телефон: 064/8686-777, имејл: daliborkurcubic@
kraljevikonaci.rs. Оглас је отворен до попуне радног места.

ВЕРВ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
тел. 034/361-654

Продавац
на одређено време 3 месеца

Опис послова: Продаја одеће и обуће.

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; потребно је радно искуство на истим или слич-
ним пословима; потребна је комуникативност, услуж-
ност. Кандидати треба да се јаве послодавцу на телефон: 
034/361-654, сваког радног дана од 08 до 09 часова, најкас-
није до 12.03.2023. год.

РАЈ - ТРАНС ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Комерцијалиста
2 извршиоца

Опис посла: Продаја пнеуматика, уља, мазива.

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, без обзира на зани-
мање; потребно је радно искуство минимум три године; 
возачка дозвола Б категорије; основно познавање рада на 
рачунару; знање енглеског језика - виши ниво; комуника-
тивност, способност тимског рада, организационе вешти-
не. Кандидати своју радну биографију треба да доставе 
послодавцу на имејл: knjigovodstvo@rajtrans.rs, најкасније 
до 12.03.2023. год.

MD TRADE DOO
18000 Ниш, Жарка Ђурића12а

Монтер грејања
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
пожељно поседовање возачке дозволе. Заинтересовани 
кандидати се јављају на контакт телефон: 018/224-114, 
063/7252-085 или директно на адресу послодавца радним 
данима од 08.00 до 16.00 часова.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ 
ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 

М & 11319 КРЊЕВО
тел. 064/3873-738

e-mail: hr@autocentarmn.rs

Агент за издавање регистрационих 
налепница возила

УСЛОВИ: дипломирани правник - агент за издавање налеп-
ница возила; лице са завршеним VII/1 степеном струч-
не спреме, дипломирани правник, дипломирани правник 
(VII/1) / мастер правник; возачка дозвола Б категорије, 
енглески језик - почетни ниво, основна информатичка обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Слање пријаве 
за посао мејлом, достављање радне биографије на увид.

Трговина и услуге 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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“ПАНТОВИЋ” ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Радничка 4

тел. 064/829-7804
e-mail: office@temperaturefashion.com

Моделар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII ССС, текстилна област, пожељно познавање 
енглеског језика - почетни ниво. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 064/829-7804. контакт особа: Марија Панто-
вић. Рок за пријављивање на конкурс: 12.03.2023. године.

        Медицина

ССО “ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНУ 
ЕСТЕТИКУ”

11060 Београд, Цвијићева 38
тел. 011/2759-289

тел. 060/3368-478, 063/1151-687

Стоматолошка сестра
2 извршиоца

Опис посла: припрема радног места и пријем пацијената; 
асистирање стоматологу у раду; стерилизација инструме-
ната; помоћ при административним пословима.

УСЛОВИ: ССС спрема; положен државни испит и лиценца 
– нису обавезни; познавање рада на рачунару; познавање 
енглеског језика.

ОСТАЛО: карактеристике кандидата: добра воља и позити-
ван став; развијене комуникационе вештине; одговорност 
и организованост. Молимо зинтересоване кандидате да 
свој ЦВ пошаљу на имејл: dentist@iristic.com.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8120-164, 8123-948
e-mail: nefropatija@eunet.rs

Лекар опште праксе
на одређено време

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поседовање 
важеће лиценце за рад, односно решења о упису у именик 
коморе лекара,  положен стручни испит. Заинтере-
совани кандидати уз писмену пријаву достављају: овере-
ну копију дипломе, копију лиценце за рад, оверену копију 
положеног стручног испита, биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, потврду о некажњавању, потврду да 
се не води кривични поступак и да нису осуђивани, уве-
рење о држављанству РС. Рок за подношење молби је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Оглас 
се објављује и на интернет страни и огласној табли Спе-
цијалне болнице за интерне болести Лазаревац. Пријаву 
доставити поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
„За оглас - радно место лекара опште праксе”. Резултати 
огласа ће бити објављени на интернет страници Специјал-
не болнице за интерне болести. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Прилижена документација уз пријаву, се не 
враћа кандидатима. Све информације у вези конкурса на 
тел. 011/8120-164, 011/8123-948.

ЈЕЛЕНА КРСТИЋ ЕРИЋ ПР
ПРИВАТНА ОРДИНАЦИЈА ОПШТЕ 

ПРАКСЕ
КРСТИЋ ЕРИЋ КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: dermaesteticcentar@gmail.com

Доктор медицине
на одређено време (замена) 

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, смер доктор медици-
не; пожељно радно искуство (уважава се волонтерски 
рад, специјaлистички стаж, рад); пожељни сертификати у 
области естетске и антиејџинг медицине; знање енглеског 
језика - минимум средњи ниво; познавање рада на рачу-

нару; жеља за рад и усавршавање за естетску медицину. 
Занитересовани кандидати своју радну биографију треба 
да доставе на имејл: dermaesteticcentar@gmail.com, најкас-
није до 01.03.2023.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Администратор информационих система 
и технологија

на одређено време

УСЛОВИ: Високо образовање на основним студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, на студијама у трајању од 3 
године по пропису који је уређивао високо образовање 
почев од 10.09.2005. године, изузетно средње образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору. Прија-
ве 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 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. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кандидата неће 
бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава право 
да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

на осталим болничким одељењима
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (са просечном оценом); оверени пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодав-
ца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уко-
лико лична карта поседује чип); биографију, са адресом и 
контакт телефоном. Пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. 

Лабораторијски техничар у дијагностици
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверени пре-
пис или фотокопију дипломе о стеченом средњем образо-
вању са просечном оценом; оверени препис или фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију 
лиценце (уколико је кандидат поседује); потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотоко-
пија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип); биографију, са адресом и контакт телефо-
ном. Предност имају кандидати са радним искуством у ста-
ционарним здравственим установама.

Техничар одржавања одеће
 (пеглар / пегларка) 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверени пре-
пис или фотокопију дипломе о завршеној основној школи 
(са просечном оценом); потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); фотокопију личне 

карте или очитану личну карту (уколико лична карта посе-
дује чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пожељно је претходно радно искуство на истим или слич-
ним пословима. Наведена документа не смеју бити старија 
од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа. 

ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпу-
ном документацијом или које нису у складу са условима из 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

17530 Сурдулица, Српских владара бб.
тел. 017/825-202

1. Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факултет 
заштита на раду и положен стручни испит. Потребна доку-
ментација: кратка биографија (ЦВ) са адресом и контакт 
телефоном, фотокопија личне карте или очитана лична 
карта уколико је чипована, оверена фотокопија дипломе 
о завршеном факултету заштита на раду, оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту о практич-
ној оспособљености за обављање послова безбедности и 
здравља на раду и положеном стручном испиту из области 
заштите од пожара, радно искуство у струци до 1 године, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, венчаних за 
особе које су промениле презиме, лекарско уверење.

2. Дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет и положен правосудни испит. Потребна докумен-
тација: кратка биографија (ЦВ) са адресом и контакт теле-
фоном, фотокопија личне карте или очитана лична карта 
уколико је чипована, оверена фотокопија дипломе о завр-
шеном правном факултету, оверена фотокопија уверења 
о положеном правосудном испиту, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, венчаних за особе које су проме-
ниле презиме, лекарско уверење.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији” Послови” Националне службе 
за запошљавање. Избор између кандидата који испуња-
вају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија. Пријаве слати на горе 
наведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Дипломирани фармацеут – медицински 
биохемичар

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

микологију и паразитологију Центра за 
микробиологију

Опис послова: врши биохемијске и серолошке анализе из 
области рада Одсека и Центра. Ради на аутоматизованим 
системима, апликује тестове, врши верификацију, оверу 
и обраду лабораторијских резултата. Спроводи редовне 
валидације аналитичких метода и калибрација. Стара се о 
примени прописа, националних и међународних стандарда 
везаних за делатност Одсека и Центра. Учествује у увођењу 
нових метода, технологија и поступака рада. Учествује у 
едукацији здравствених радника у Одсеку. Води прописа-
ну здравствену докумнтацију. Спроводи сигурносне мере у 
рутинском раду, спроводи мере за складиштење, обележа-
вањее и уклањање опасног медицинског отпада. Спроводи 
активности стручног усавршавања; обавља консултације 
са другим здравственим радницима и здравственим сарад-
ницима; обавља и друге послове из делокруга рада Одсека 
по налогу шефа Одсека и начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 7. октобра 2017. године; на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, стручни 

Трговина и услуге / Медицина
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испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
струци, знање енглеског језика, знање рада на рачунару, 
познавање система контроле квалитета, организационе 
способности. Пријаве и CV слати на адресу: Институт 
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић - Батут”, 
11000 Београд, Др Суботића старијег 5, са назнаком „За 
конкурс – дипломирани фармацеут – медицински биохе-
мичар (Центар за микробиологију)”. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” код Националне службе за запо-
шљавање, на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, на огласној табли, и интернет страни-
ци ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Виша медицинска сестра - техничар у 
гинекологији и акушерству

на одређено време, до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 
урогениталне инфекције Центра за 

микробиологију

Опис послова: припрема простор, реагенсе, подлоге и опре-
му за микробиолошка испитивања. Узима гинеколошке бри-
севе за микробиолошка испитивања. Изводи микробиолош-
ке процедуре по налогу лекара специјалисте, у складу са 
номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите и установама на више нивоа здравстве-
не заштите. Учествује у спровођењу интерне контроле ква-
литета дијагностикума. Одлаже и уклања медицински отпад 
на прописан начин. Води документацију и евиденцију о пот-
рошњи дијагностикума. Обавља административне послове. 
Учествује у набавци потребног материјала. Учествује у обуци 
и тренингу лабораторијског особља. Обавља и друге посло-
ве из делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање на струковим студијама 
првог степена (основне струковне / академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању, знање рада на рачу-
нару. Пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије “Др Милан Јовановић - Батут”, 11000 
Београд, Др Суботића старијег 5, са назнаком „За кон-
курс – виша медицинска сестра - техничар у гинеколо-
гији и акушерству”. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” код Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС 
„Др Милан Јовановић Батут”.

Медицинска сестра - техничар у 
гинекологији и акушерству

на одређено време, до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку за пријем 

узорака Центра за микробиологију

Опис послова: узима и припрема узорке за микробиолош-
ка испитивања. Врши издавање резултата. Врши при-
прему реагенаса, подлога и опреме за микробиолошка 
испитивања. Припрема простор, медицинску опрему и 
иструменте за рад. Спроводи стандарде добре лаборато-
ријске праксе и примену система квалитета. Одговоран је 
за лабораторијску опрему и снабдевање Одсека. Учест-
вује у обуци и тренингу лабораторијског особља у Одсеку. 
Води документацију. Обавља административне послове у 
Одсеку. Обавља унос, електронско фактурисање и статис-
тичку обраду података. Припрема документацију за фак-
турисање. Припрема извештаје под надзором шефа Одсе-
ка. Учествује у изради специјалних студија и извештаја. 
Врши наплату услуга за микробиолошка испитивања. 
Одлаже и уклања медицински отпад на прописан начин. 
Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека по 
налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, 
најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, 
знање рада на рачунару. Пријаве и CV слати на адре-
су: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовано-
вић - Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 5, са 
назнаком „За конкурс – медицинска сестра - техничар у 
гинекологији и акушерству (Одсек за пријем узорака)”. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” код Националне 
службе за запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије, на огласној табли и 
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Помоћни радник
на одређено време до 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Одсеку за 

одржавање објекта, хигијене и остале 
помоћне послове, Одељења за техничке 
и помоћне послове, Службе за правне, 
економско-финансијске и друге сличне 

послове

Опис послова: преузима потрошни материјал за лаборато-
рије из магацина Института. Прикупља требовања подлога 
и реагенаса из лабораторија. Разноси подлоге, реагенсе и 
посуђе и сав потрошни материјал за потребе лабораторија. 
Обавља послове преношења, стерилизације и збрињавања 
медицинског отпада за Институт и за трећа лица. Води еви-
денцију о транспорту и пријему отпада од трећих лица према 
важећим прописима. Брине се о исхрани и нези лаборато-
ријских животиња. Води свакодневну евиденцију о здрав-
ственом стању животиња. Одржава хигијену штале, кавеза и 
спроводи текућу дезинфекцију. Обавља неопходне физичке 
послове у Одељењу за израду храњивих подлога. Разноси 
материјале у оквиру Центра. Обавља транспорт узорака са 
подручја града Београда. Ради физичке послове за потре-
бе у Институту. Прикупља, преузима отпад од генератора 
отпада и обавља припрему за стерилизацију у аутоклаву. 
Обележава отпад који се обрађује у аутоклаву. Провера-
ва да ли је аутоклав исправан за покретање стерилизације 
(постоје параметри који се електронски контролишу на дис-
плеју апарата). Контролише калибрисање аутоклава и оста-
ле опреме за стерилизацију. Убацује отпад на стерилизацију 
у аутоклав. Прати процес стерилизације инфективног отпа-
да. Прати и контролише параметре стерилизације. Утврђује 
неправилности у раду аутоклава током трајања стерилиза-
ције. Идентификује неисправности у раду аутоклава. Иден-
тификује неисправности у раздвајању отпада преузетог од 
трећих лица за стерилизацију. Води евиденцију о стерили-
зацији и одлагању отпада. Попуњава документацију која 
прати циклусе стерилизације. Припрема дневне извештаје о 
стерилизацији отпада. Похађа редовно обуке у вези посло-
ва стерилизације и рада аутоклава прописане прописима 
Републике Србије. Прикупља отпад од трећих лица у дого-
вору са координатором за рад јединице за третман отпада у 
постројењу. Извештава координатора за управљање меди-
цинским отпадом о потребама за рад постројења и квали-
тету потрошног метеријала. Препознаје неправилности у 
раду аутоклава и неправилности у складишту за медицински 
отпад. Обавља остале послове по потреби у вези стерилиза-
ције и одлагања стерилисаног отпада, дефинисане процеду-
рама рада. Обавља рад на терену из домена послова Одсека. 
Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одсека 
по налогу шефа Одсека и шефа Одељења.

УСЛОВИ: основно образовање, обука за рад на аутоклаву, 
организационе способности. Пријаве и CV слати на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић - 
Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 5, са назна-
ком „За конкурс – помоћни радник”. 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” код Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Олге Јовановић 11

Специјалиста оториноларингологије
Опис посла: Ради послове своје специјалности, учествује 
у тимском раду према распореду непосредног руководио-
ца, учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просвећивању, води евиденцију о свом раду, учествује у 
тимском раду процене радне способности радноактовног 
становништва. Излази на терен по потреби. Обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Медицински факултет специјализација из ото-
риноларингологије, VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, основно познавање рада на рачунару

Специјалиста радиологије
Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повре-
де и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем 
специјализованих метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; 
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести; прати здравствено стање становништва на свом под-
ручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за 

њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне актив-
ности и остварује сарадњу са кључним појединцима и органи-
зацијама у заједници; ради у превентивним саветовалишти-
ма; организује и спроводи прописане систематске, циљане и 
скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакци-
нацијама, мере у току епидемије и масовних несрећа, мере 
за рано откривање болести); обавља послове радиолошке 
дијагностике за коју је специјализован о чему сачињава спе-
цијалистички извештај; обавља специјалистичке прегледе 
и упућује на даљу дијаностику и прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и 
предлоге за наставак лечења; учествује у унапређењу ква-
литета здравствене заштите; обавља консултације са другим 
здравственим радницима и здравственим сарадницима; пла-
нира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

УСЛОВИ: Високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о спе-
цијализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; на основним студијама 
у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама здравствених радника и 
сарадника. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, на сајту Националне службе за запо-
шљавање, односно од објављивања у публикацији “Посло-
ви”, поштом или личном доставом у архиву Дома здравља 
“Звездара”, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208, у периоду 
од 08 до 13 часова. Уз пријаву поднети доказе о испуње-
ности тражених услова. Тражени докази се предају у нео-
вереним фотокопијама и не враћају се кандидатима. Дом 
здравља “Звездара” задржава право да поништи оглас 
уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не 
испуњава услове за рад за тражено радно место. Резул-
тати огласа биће објављени на интернет страници Дома 
здравља “Звездара”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, у Одељењу за одржавање хигијене у 

Служби за техничке послове
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршена основна школа. Заинтересова-
ни кандидати подносе документа у оригиналу или овере-
не копије не старије од 6 месеци и то: пријаву на оглас, 
биографију са адресом и бројем телефона; сведочанство о 
завршеној основној школи; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена кандидата); уверење о држављанству 
РС; фотокопију личне карте или ишчитану личну карту. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Опис 
послова: Утврђен Правилником о организацији и система-
тизацији послова Дома здравља Крагујевац. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Одлука о избору кандидата биће објавље-
на на сајту Дома здравља Крагујевац. По завршетку огласа 
предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон 034/323-087 Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

1. Доктор медицине специјалиста 
у операционој сали – специјалиста 

анестезиологије са реаниматологијом
за потребе ЗЦ Сурдулица, ОЈ Општа болница 

Сурдулица

Медицина
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УСЛОВИ: завршена специјализација из анестезиологије са 
реаниматологијом, лиценца. Уз пријаву на оглас достави-
ти: оверену фотокопију дипломе - уверења о завршеној 
специјализацији, лиценца, извод из матичне књиге рође-
них или извод из матичне књиге венчаних за особе које су 
мењале презиме, лекарско уверење.

2. Доктор медицине специјалиста 
оториноларингологије

за потребе ЗЦ Сурдулица, ОЈ Општа болница 
Сурдулица

УСЛОВИ: доктор медицине, завршена специјализација из 
Оториноларингологије, лиценца. Уз пријаву на оглас доста-
вити: оверену фотокопију дипломе - уверења о завршеној 
специјализацији, лиценца, извод из матичне књиге рође-
них или извод из матичне књиге венчаних за особе које су 
мењале презиме, лекарско уверење.

3. Доктор медицине – изабрани лекар
за потребе ОЈ Дома здравља Сурдулица

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положени струч-
ни испит, лиценца. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену фотокопију уверење о положеном стручном испи-
ту за докторе медицине, лиценцу, извод из матичне књиге 
рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које 
су мењале презиме, -извод из евиденције националне служ-
бе за запошљавање за незапослене; лекарско уверење.

4. Медицинска сестра - педијатријског 
смера

за рад на Дечјем одељењу, ОЈ Општа болница 
Сурдулица

УСЛОВИ: завршена медицинска школа педијатријског сме-
ра, положен стручни испит. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи 
– педијатријског смера, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, лиценца, извод из матичне 
књиге рођених, венчаних за особе које су промениле пре-
зиме, извод из евиденције националне службе за запошља-
вање за незапослене; лекарско уверење.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве за сва радна места 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” 
Националналне службе за запошљавање. Избор између 
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине, стручни испит, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Зубни техничар
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња зуботехничка школа, зубни 
техничар, уверење о положеном стручном испиту, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства у звању зубног тех-
ничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и документима којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фотокопије дипломе и 
уверења о положеном стручном испиту) предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведе-
ној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата документа кандидата 
неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава 
право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

Портир / чувар
за потребе Одсека одбране, обезбеђења, ППЗ 
и осигурања у ОЈ Дом здравља, Здравственог 

центра Кладово

УСЛОВИ: средње или основно образовање. Опис посло-
ва: према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова и радних места у Здравственом центру Кладово. 
Посебни услови: рад у сменама. Заинтересовани канди-
дати уз захтев о испуњености услова подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом и контак теле-
фоном; оверену фотокопију сведочанства или дипломе о 
завршеној основној или средњој школи; фотокопија лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколико је 
чипована); оверена фотокопија извода из матичне књиге 
венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачком 
презимену); доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење основног и вишег суда); уверење да 
нису осуђивани за кривична дела која их чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење из полицијске 
управе или полицијске станице). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење, као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. 
Одлука о избору кандидата биће донете у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
менатације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за правне, кадровске и опште послове 
Здравственог центра Кладово. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација, које су од важности за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. 
д. директора. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ___“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-100

Доктор медицине
са скраћеним радним временом, у Одељењу за 
пријем и збрињавање хитних стања, Служба 

опште хирургије

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидати треба да испуњавају и посебне услове: висо-
ко образовање: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који уређује високо 
образовање до 10.09. 2005. Додатна знања / испити / рад-
но искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

Референт за финансијске и 
рачуноводствене послове

у Одељењу економско-финансијских послова, 
Одсек за рачуноводство са финансијском 

оперативом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: средње 
образовање. Додатна знања / испити / радно искуство: 
минимално три године радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, у Одељењу за одржавање хигијене 

просторија и круга, прања и одржавања веша, 
Служба техничких послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основ-
но образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рође-
них / венчаних, уверење о држављанству, диплому или 
уверења о завршеном медицинском факултету, диплому 
или уверење о завршеној средњој школи, диплому или 
уверење о завршеној основној школи (у зависности за које 

радно место се конкурише), уверење о пложеном струч-
ном испиту (за доктора медицине), лиценцу за самостали 
рад у струци (за доктора медицине), доказ да кандидат 
има најмање шест месеци радног искуства у звању докто-
ра медицине (уверења, потврде, уговори и сл.), доказ да 
кандидат има најмање три године радног искуства у стру-
ци за референта за финансијско рачуноводствене послове 
(уверења, потврде, уговори и сл.). Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Опис послова дат је Правилнику 
о систематизацији радних места код ОБ Параћин у скла-
ду са Уредбом о каталогу радних места у јавним служба-
ма и другим организацијама у јавном сектору. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као 
и документа којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или 
послати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за радно место ____ (навести радно место за које 
се конкурише) ”. Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа подносе се у овереним копијама. Ове-
ра се врши код нотара. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања на сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и публикацији „Послови” НСЗ. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са 
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон 062/562-654.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/811-52

Возач
у санитетском превозу, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове про-
писане законом: завршен III или IV степен стручне спреме 
(саобраћајна, аутомеханичарска), положен испит за возача 
Б и Ц категорије. Заинтересовани кандидати подносе сле-
дећу документацију: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом, фотокопију личне карте, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
фотокопију возачке дозволе. Предност имају кандидати са 
претходним радним искуством. Рок за пријављивање на јав-
ни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање, на званичној веб 
страници Министарства здравља Републике Србије и сајту 
ДЗ Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да прили-
ком заснивања радног односа достави лекарско уверење о 
способности за рад“. Пријаве са траженом документацијом 
слати на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс - 
не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Лабораторијски техничар
на одређено време, најкасније до 15.08.2023. 

године, због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема – образовање: на основним сту-
дијама првог степена (струковне - академске) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. одине, на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или средње образовање. 
Додатна знања, испит: стручни испит, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

2. Технички секретар и записничар
на одређено време до 6 месеци, а најкасније 
до 15.08.2023. године, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Стручна спрема – образовање: средње образовање. 
Додатна знања, искуство: познавање рада на рачунару.

3. Возач санитетског возила - возач у 
ХМП

на одређено време, најкасније до 15.08.2023. 
године због повећаног обима послова

4 извршиоца

Медицина
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УСЛОВИ: Стручна спрема – образовање: средње образо-
вање. Додатна знања, искуство: возачка дозвола Б и Ц 
категорије.

4. Спремачица здравствених просторија
на одређено време, најкасније до 15.08.2023. 

године због повећаног обима посла.
4 извршиоца

УСЛОВИ: Стручна спрема – образовање: основно образо-
вање или с.с.спрема.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас 
подносе следећа документа: молба за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплома о 
завршеној школи (оверена фотокопија), сведочанство 
о завршеној основној школи за радно место под бр. 2, 
(оверено), за послове возача као доказ доставити овере-
ну фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење 
општинског суда да се не води кривични поступак, не ста-
рије од 6 месеци, лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци, у захтеву (молби) кандидати требају навести докумен-
тацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве на оглас се 
могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Пет-
ровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 
14.00 часова у затвореној коверти или послати препоруче-
но поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком “За оглас” 
и називом радног места. Оглас је објављен и на огласној 
табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код 
Националне службе за запошљавање, на интерент страни-
ци Министарства здравља. Оглас остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у листу “ Послови” а након објаве тре-
ба слати документа у Дому здравља Бујановац. Кандидати 
биће писмено обавештени о избору. Опис послова: пре-
ма правилнику о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Бујановац од IV/2020. год.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

1. Спремачица
у Одсеку за одржавање објеката, хигијене 

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

сличне послове

2. Спремачица
у Одсеку за одржавање објеката, хигијене 

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

сличне послове, на одређено време, до 12 
месеци, због повећаног обима посла

4 извршиоца

Опис послова: одржава чистоћу у радним и заједничким 
просторијама, санитарном блоку са обављањем текуће 
дезинфекције; одржавања чистоћу зелених површина и 
дворишта Института. Обавља и друге послове из делокру-
га рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелника 
Службе. За свој рад одговара шефу Одељења и начелнику 
Службе.

УСЛОВИ: основно образовање. Пријаве и CV слати на адре-
су: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић 
Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 5, са назна-
ком „За конкурс – спремачица”. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Службеник за јавне набавке
Одсек јавних набавки

УСЛОВИ: високо образовање, дипломирани правник, 
дипломирани економиста; знање рада на рачунару; поло-
жен стручни испит за службеника за јавне набавке у складу 
са законом; најмање три године радног искуства. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију положеног стручног испита за 
службеника за јавне набавке; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

Одсек за општу радиологију
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техни-
чар; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању; 
положен стручни испит; лиценца. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеном образовању; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне 
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, 
потврде о обављеном раду од стране начелника служби 
здравствених установа на меморандуму, времену проведе-
ном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кан-
дидат поседује.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Домар / мајстор одржавања
Одсек за одржавање објекта

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – електротехничар; нај-
мање 1 година радног искуства на одговарајућим пословима. 

Помоћни кувар
Одсек за припремање хране, на одређено 

време до 3 месеца

Сервирка
Одсек за припремање хране

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 1 година радног иску-
ства на одговарајућим пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију радне књижице.

За сва радна места: кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему 
претходно искуство о раду, додатно образовање или спо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

“ДЕНТАЛ СПА ЦЕНТАР”
18000 Ниш, Булевар Николе Тесле 57

Стоматолог
на одређено време

УСЛОВИ: доктор стоматологије; пожељно радно искуство. 
Заинтересовани кандидати шаљу пријаве на мејл адресу: 
mmciric@dentalspa.co.rs.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: VII/2 степен школске спреме; важећа лиценца. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету: уверење о положеном државном 
испиту; важећу лиценцу; потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; биографију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
“НМ СТОМАТОЛОГИЈА”

18000 Ниш, Горњоматејевачка осми прилаз 2

Доктор стоматологије
на одређено време

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет. Заинтересовани 
кандидати пријаве шаљу на имејл адресу: nmstomatologija@
yahoo.com.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Администратор базе података
на одређено време до 3 месеца, пробни рад од 

1 месеца

Опис послова: израда новог и ажурирање постојећег апли-
кативног софтвера (анализа пословања израда пројектант-
ско - програмске документације, израда програма, инстали-
сање програма на систем, инсталисање осталих пратећих 
алата неопхдоних за рад програма, обука корисника, 
праћење, анализа и рад програма), стара се о функцио-
нисању информационог система, води ажурну евиденцију 
компјутерске опреме, њеног статуса и одржавања, врши 
обуку запослених, прати и примењује савремена и стручна 
достигнућа из области информатике и телекомуникација, 
врши поправку рачунарске опреме мањег обима, израђује 
и ажурира интернет презентације Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: високо обра-
зовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године / на студијама у трајању до три године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, најмање годину дана радног искуства.

ОСТАЛО: потребна документација: пријава на оглас, фото-
копија дипломе / уверења о завршеним основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године / на студијама 
у трајању до три године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, 
кратка биографија (ЦВ), доказ о радном искуству у виду уве-
рења / потврде послодавца, фотокопије радне књижице и 
др. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања јавног огласа у огласним новинама “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и 
на web сајту Министарства здравља Републике Србије и web 
сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се под-
носе путем поште на горе наведену адресу, са назнаком “За 
оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви 
Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/6070-037

Доктор медицине
на одређено време 6 месеци, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит и поседовање лиценце. Као доказе о испуњености 
услова кандидати треба да доставе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о 
врсти и степену стручне спреме, оверену фотокопију уве-
рења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора 
медицине, оверену фотокопију лиценце доктора медицине, 
доказ о радном искуству и фотокопију личне карте. Заинте-
ресовани кандидати писану пријаву, са траженим докумен-
тима, достављају лично на писарницу установе или поштом 
на горе наведену адресу Дома здравља Бач, у затвореном 
коверту са назнаком “Пријава за конкурс за заснивање рад-
ног односа за доктора медицине”, најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Оглас 
је објављен и на web страници ДЗ Бач и на web страни-
ци Министарства здравља. Контакт телефон: 021/6070-
037. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се 
најкасније у року од 15 дана од истека рока за подношење 
пријава и биће објављена на огласној табли ДЗ Бач. Дос-
тављена документација неће се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића бб.

тел. 014/3445-004

Дипломирани правник
за правне, кадровске и административне 

послове

УСЛОВИ: општи услови утврђени су Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” број 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова Дома здравља 
Љиг. Посебни услови за заснивање радног односа: високо 
образовање: на основним академским студијама у обиму од 
најмање 24 0 ЕСПБ односно специјалистичким струковним 
студијама по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање рада на рачунару. Опис послова је као у Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова Дома здравља 
Љиг. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији следећа документа: оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила правне 
струке; фотокопија држављанства; извод из матичне књиге 
рођених; уверење РС из казнене евиденције; уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага; потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Одлука о избо-
ру кандидата ће бити донета у року од тридесет дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена 
на web страници ДЗ Љиг. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон је 014/3445-004. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на горе наведену адресу са назнаком “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове дипломираног 
правника за правне, кадровске и административне послове”. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб.

Специјалиста гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, специјализација из гинекологије, VII/2 степен стру-
чне спреме и лиценца за рад. Уз пријаву на оглас, достави-
ти кратку биографију (ЦВ) и доказе о испуњавању услова 
огласа у погледу стручне спреме. Пријаве поднети лично 
код секретарице ДЗ „Бела Црква” или послати на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За оглас”. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, и 
на огласној табли ДЗ „Бела Црква”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
013/853-020.

ДОМ ЗДРАВЉА СОПОТ
11450 Сопот, Јелице Миловановић 12

тел. 011/8251-288

Магистар фармације - медицински 
биохемичар, шеф Одељења за 
лабараторијску дијагностику
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати следеће посебне услове: високо 
образовање: на интегрисаним студијама, по пропису који 
је уређивао високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из медицинске 
биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; на основ-
ним студијама у трајању од најмење четири година, по про-
пису који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација из медицинске 
биохемије, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника; стручни испит; лиценца; најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању магистра 
фармације медицинског биохемичара; или: високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири година по пропису који је утврђивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци у звању магистра фармације 
медицинског биохемичара.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији сле-
дећа документа: диплома; уверење о положеном стручном 
испиту; лиценца; доказ (потврда, уверење и др.) о радном 
искуству у звању магистра фармације медицинског биохе-
мичара; фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије; фотокопија извода из МК рођених; фотокопија 
извода из МК венчаних (само ако је кандидат променио 
презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на 
разговорр ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Дом здравља Сопот. Пријаве се подносе лично, или путем 
поште на адресу: Дом здравља Сопот, 11450 Сопот, Јелице 
Миловановић 12, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Телефон за контакт: 011/8239-733.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Возач у санитетском превозу
на одређено време од 3 месеца, ради 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у ДЗ Лапово: средње образовање; возачка дозвола Б кате-
горије. Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у ДЗ Лапово. 
Потребна документа: пријава на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом; оверена 
фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању; ове-
рена фотокопија возачке дозволе; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); фотокопија личне 
карте или очитана чипована лична карта. Оригинали или 
оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује ДЗ Лапово. Изабрани кан-
дидат је у обавези да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности и уверење о 
радном стажу издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско осигурање (ПИО). Пријаве у затвореној коверти сла-
ти поштом или доставити лично на горе наведену адресу, 
са обавезном назнаком ”Пријава на конкурс за заснивања 
радног односа на одређено време за радно место возач у 
санитетском превозу”. На полеђини коверте обавезно напи-
сати име и презиме кандидата. Све додатне информације 

се могу добити на телефон 034/853-349. Пријаве на оглас 
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Избор кандидата ће извршити дирек-
тор ДЗ Лапово. Јавни оглас за заснивање радног односа 
ће бити истакнут и на огласној табли и интернет страни-
цама ДЗ Лапово, и на интернет страницама Министарства 
здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће 
бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапо-
во www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси” од када тече рок за 
правно поступање по истој. Кандидати неће бити лично 
обавештавани, а послата документа неће бити враћана. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Администратор подршке корисницима 
информационих система и технологија

на одређено време, замена привремено 
одсутне запослене на боловању до истека 
породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета или одсуства са рада ради 
посебне неге детета или њеног престанка 

радног односа, за рад у Ковид болници, ОБ 
Крушевац

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у 
трајању до три године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Опис посло-
ва: Према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Крушевац. Заинтересовани канди-
дати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном. фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли са којом кандидат конкурише, 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). Прија-
вом 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 кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас је објављен и на wеб сајту ОБ Крушевац и Минис-
тарства здравља РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем рад-
ног места за које се конкурише, искључиво поштом на горе 
наведену адресу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4

тел. 031/563-150

Здравствени сарадник – аналитичар
у Лабораторији за екотоксикологију / 
санитарну хемију, на одређено време, 
по основу замене привремено одсутне 

запослене до њеног повратка са боловања 
на рад, у Одељењу за санитарну хемију и 
екотоксикологију, Центар за хигијену и 

хуману екологију

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати морају испунити следеће посебне услове: 
високо образовање на технолошком, хемијском или при-
родно математичком (одсек хемије), факултету стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембара 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Уз пријаву 
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуње-
ности услова огласа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеним основним 
академским студијама у трајању од најмање четири године 
на технолошком, хемијском или природно- математичком 
(одсек хемије) факултету по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. сешптембра 2005. године; диплому о 
завршеним студијама другог степена (мастер академским 
студијама) у обиму од најмање 300 ЕСПБ на технолошком, 
хемијском или природно- математичком (одсек хемије) 
факултету по пропису почев од 10. септембра 2005. годи-
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не; доказ о промени презимена, уколико је кандидат про-
менио презиме. Пријаве, са доказима о испуњености усло-
ва, достављају се непосредном предајом или путем поште, 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа на интернет страници Националне службе за 
запошљавање у публикацији “ Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат 
је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тра-
жене доказе о испуњености услова огласа у оригиналу или 
овереној копији, као и доказ о здравственој способности за 
рад на наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ

БУЈАНОВАЧКА БАЊА
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима и у 

амбуланти, на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

2. Конобар – сервир
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

3. Чистачица
на одређено време од 6 месеци

4. Кувар – посластичар
на одређено време од 3 месеца

Опис посла: За наведена занимања је садржан у катало-
гу радних места, са којим ће кандидати бити упознати у 
виду додатних информација и приликом заснивања радног 
односа.

Услови за радно место под бројем 1: завршена средња 
медицинска школа, положен стручни испит и лиценца за 
рад.

Услови за радна место под бројем 2 и 4: III степен 
стручне спреме одговарајућег смера.

Услови за радно место под бројем 3: завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Уз молбу кандидати су обавезни да доставе: ЦВ 
- кратку биографију са назначеном адресом становања и 
контакт телефон; извод из матичне књиге рођених – ове-
рену фотокопију; оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту и лиценцу за рад за рад-
но место под бројем 1, за радно место под бројем 2 и 4 
оверену фотокопију дипломе; сведочанство о завршеној 
основној школи за радно место под бројем 3. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за 
оглас” на адресу: Специјална болница за рехабилитацију 
Бујановац, Бујановачка бања, 17520 Бујановац. Кандидати 
ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи 
од 30 дана. Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, на одређено време

УСЛОВИ: Завршена основна школа. 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 
које радно место се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред писар-
нице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем. Послата документа кандидата неће бити 
враћена. ДЗ Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за одрасле

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста опште медици-
не или специјалиста медицине рада, стручни испит, спе-
цијалистички испит, лиценца, најмање 3 године и 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 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. 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. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кандидата неће 
бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава право 
да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију ОБ Крушевац, на одређено 
време на 6 месеци због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену 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), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

2. Магационер / економ
за рад у Одељењу јавних набавки, у Служби 

за економске послове при Заједничким 
немедицинским пословима ОБ Крушевац, 

на одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средње образивање. Кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, 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).

3. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, за рад у Одељењу за одржавање 
објеката и простора у Служби за техничке, 

помоћне и друге сличне послове при 
Заједничким немедицинским пословима 
ОБ Крушевац, на одређено време, замена 

привремено одсутне запослене на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато 
на девојачко презиме).

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
у огласима у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на web сајту 

ОБ Крушевац и Министарства здравља Републике Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом, на горе наведену адресу. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Оглас објављен 08.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви” (број 1026-1027), поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ РАДНИКА “МСБ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5в

тел. 060/662-65-00

Оглас објављен 08.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се у целини.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар општег 
смера

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа, општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту, најмање 6 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техни-
чара. 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 наведе-
ној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата документа кандидата 
неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава 
право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Администратор подршке корисницима 
информационих система и технологија
за потребе Службе за правне и економско 

финансијске послове, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); uверење о радном стажу издатог 
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од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Администратор подршке корисницима 
информационих система и технологија
за потребе Службе за правне и економско 
финансијске послове, на одређено време 

до 24 месеца, због повећаног обима посла, 
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; уверење 
о држављанству РС; Извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани канди-
дат не достави горенаведене документе у року наведеном 
у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на интер-
нет страници Универзитетског клиничког центра Кра-
гујевац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, 
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адре-
су: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац, обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место ____ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Доктор медицине субспецијалиста
у Интервентној радиологији за потребе 

Службе за радиолошку дијагностику, пробни 
рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом високом образовању-доктор медицине; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о положе-
ном специјалистичком испиту; уверење о положеној ужој 
специјализацији; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за 
рад-лиценца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик надлежне коморе; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице). Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац (www.укцк.рс). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Магистар фармације
за потребе Службе за фармацеутску 

здравствену делатност, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила; на 
интегрисаним академским студијама из области фармације, 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама из области 
фармације у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.; уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик 
надлежне коморе. Приликом селекције кандидата, пред-
ност ће имати кандидати који имају 2 године радног иску-
ства у здравственој установи терцијарног нивоа здравстве-

не заштите.Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Телефон за кон-
такт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитет-
ски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицинска сестра – техничар
за потребе Ургентног центра, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац.Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски клинички цен-
тар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно место ____ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до 24 месеца због 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
(www.укцк.рс). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац, обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решење о упису у комору.

Виши физотерапеутски техничар
УСЛОВИ: завршен VII или VI степен –физиотерапеутски 
смер, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решење о упису у комору.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер- лаба-
раторијски техничар, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење 
о упису у комору.

Медицинска сестра – техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи 
смер, IV степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Технички радник, спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: опис посла утврђен је Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова Опште болнице Нови 
Пазар. Кандидати су обавезни доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању - (сведочанство о 
завршеној школи); извод из мат. књиге рођених; уверење 
о држављанству; потврду да се против кандидата не води 
истражни и кривични поступак. Поред општих услова 
за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђене 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни оснос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Рок за подношење прија-
ва 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор уколико су потребне додатне информације које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о ода-
биру кандидата биће истакнута на огласној табли Опште 
болнице Нови Пазар у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Нови Пазар, са назнаком” Пријава на оглас”, од 07 до 14 
сати, улица Генерала Живковића бр. 1, 36300 Нови Пазар, 
контакт телефон 020/391-091.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији
за потребе Одсека за хематологију са дневном 
болницом за хемотерапије у саставу Службе 

за унутрашње болести, пробни рад од три 
месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали

за потребе Одељења операционог блока са 
стерилизацијом, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Виша медицинска сестра техничар на 
осталим болничким одељењима
за потребе Службе за ортопедију и 

трауматологију, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Високо образовање на: студијама првог степена 
(основне струковне/академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопија важеће лиценце за рад или решења о упису у 
надлежну комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Доктор медицине
за потребе Одељења болничке банке крви 
- клиничка трансфузија, пробни рад од три 

месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на осно-
вим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца или решење 
о упису у надлежну комору. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; оверену фоткопију важеће лиценце 
за рад или решење о упису у надлежну комору; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге за потребе, Одсека за одржавање 
хигијене у Служби за техничке и помоћне 

послове, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; оверена фотокопија дипломе/сведочанства о завр-
шеној основној школи; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ____” (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Магационер – економ
за потребе Одсека набавки у саставу 

Одељења за економско-финансијске послове 
на одређено време до шест месеци

УСЛОВИ: средње образовање или основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу уредбе о каталогу радних места. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе/сведочан-
ства о завршеној школи; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Техничар одржавања одеће
за потребе Одсека за прање и дистрибуцију 

веша у саставу Службе за техничке и помоћне 
послове, на одређено време до шест месеци

Медицина
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УСЛОВИ: завршена основна школа. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; оверена фотокопија дипломе/сведочанства о завр-
шеној основној школи; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваље-
во, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ____” (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Доктор медицине
за потребе Службе за гинекологију и 

акушерство на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене до повратка 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на 
основим студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт 
подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису у надлежну 
комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло 
до промене презимена). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ____ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 25.01.2023. године у публикацији 
“Послови” (број 1024, страна 16) поништава се у целости.

                           Пољопривреда и ветерина
                  

ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА 
ХАЛАСВЕТ ДОО

24420 Ада, Виноградарска 9
тел. 024/853-112

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани вете-
ринар; најмање годину дана радног искуства; уверење о 
положеном стручном испиту и лиценцу за обављање вете-
ринарске делатности; пожељно: возачка дозвола Б кате-
горије.

Ветеринарски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски техни-
чар; уверење о положеном стручном испиту; радно иску-
ство на фарми је предност, али није неопходан услов.

ОСТАЛО: Уколико сте заинтересовани за наведене пози-
ције, пошаљите своју радну биографију. Само ће канди-
дати који уђу у ужи круг бити обавештени о исходу кон-
курса. Пријаве послати електронским путем на - info@
metalhemiko.co.rs или на адресу Метал Хемико д.о.о. Ада, 
Виноградска бр. 9 24430 ада. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”.

МЕТАЛ ХЕМИКО ДОО
24430 Ада, Виноградарска 9

тел. 024/853-112

Пољопривредни техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња пољопривредна школа смер ратарство, 
IV степен стручне спреме; радно искуство је предност, али 
није неопходно. 

ОСТАЛО: Уколико сте заинтересовани за наведену пози-
цију, пошаљите своју радну биографију. Само кандидати 
који уђу у ужи круг ће бити обавештени о исходу конкурса. 
Пријаве послати електронским путем на info@metalhemiko.
co.rs или на горе наведену адресу. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања исте у листу „Послови”.

                      Индустрија и грађевинарство

“ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ
 И АРХИТЕКТУРА” АД

11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 12

тел. 064/1296-144

Пројектовање електроенергетских 
инсталација објеката високоградње

на одређено време до 6 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике, смер електроенергетика или мастер 
инжењер електротехнике, пожељно радно искуство, знање 
рада на рачунару (AutoCad, Word), познавање енглеског 
језика, пожељно поседовање стручног испита или лиценце. 
Пријаве слати на e-mail: marija.ibrajter@eparhitektura.rs у року 
од 3 месеца од дана објављивања огласа.

JINSHAN CONSTRUCTION DOO
19210 Бор, Саве Ковачевића 66

тел. 030/2150-019
e-mail: vucicana2023@gmail.com

Возач кипера
30 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, возачка дозвола Ц 
категорије, пожељно знање енглеског језика. Заинтересо-
вани кандидати могу послати радне биографије на имејл: 
vucicana2023@gmail.com

“ПУНАИ” ДОО
36000 Краљево, Магнохромска 1

тел. 065/3631-377
e-mail: punaiserbia@126.com

Руководилац производње опека
Опис посла: Организовање пословних процеса, израда пла-
нова производње фабрике.

ПУНАИ ДОО БЕОГРАД
36000 Краљево, Магнохромска 1

тел. 065/3631-377
e-mail: punaiserbia@126.com

Руковалац мешалице за производњу 
масе за опеке

2 извршиоца

Руковалац пећи за сушење
2 извршиоца

Возач виљушкара
4 извршиоца

Руковалац за додавање смоле и графита
(начин пребацивања из амбалаже у којој се 
допремају сировине у додаваче и количини 
материјала који се пребацује у додаваче) 

2 извршиоца

Руковалац аутоматизоване пресе
6 извршилаца

УСЛОВИ: Без обзира на занимање и радно искуство.

XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING 
SYSTEMS

18000 Ниш, Димитрија Туцовића 189

Преводилац за кинески језик
УСЛОВИ: дипломирани филолог за кинески језик; радно 
искуство 12 месеци у индустрији; рад на рачунару - напред-
ни ниво; енглески језик - виши ниво. Заинтересовани кан-
дидати пријаве шаљу на мејл адресу: NevenkaDjordjevic1@
xyl.cn или се јављају директно на адресу послодавца.

“СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ” 
ДОО

31320 Нова Варош, Дрмановићи бб.
тел. 065/6094-667

Дипломирани грађевински инжењер
са грађевинском лиценцом 412 или 415 или 

812

Контакт телефон 065/6094-667, Директор Зоран Пурић.

“YUKK-ZIPPLAST”
ДОО ПОЖЕГА

31210 Пожега, Годовички пут бб.
тел. 031/3816-179

Инжењер производње
2 извршиоца

Опис посла: разумевање пословне стратегије Компаније, 
рад на њеном спровођењу и унапређењу, имплементација 
и спровођење пројектованог система квалитета, праћење и 
усавршавање процедура и техничко-технолошке докумен-
тације, усавршавање и оптимизација постојећих, освајање 
и развој нових процеса, производа и квалитета, учешће у 
пројектовању и увођењу аутоматизације и дигитализације 
производње, праћење и контрола производног процеса, 
процедура, поступака и параметара, отклањање неуса-
глашености, праћење и контрола квалитета сировина и 
репроматеријала, праћење планског и текућег одржавања 
машина, уређаја и опреме, рад на спровођењу, праћење екс-
плоатације машина, уређаја и опреме и рад на побољшању.

УСЛОВИ: машински инжењери са завршеним мастер, диплом-
ским, или основним академским или струковним студијама 
машинства. Могу аплицирати и инжењери додирних тех-
ничких факултета / струка (мехатроника, електроника, елек-
тротехника, информационе технологије у машинству..); без 
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обзира на радно искуство, спремност кандидата да учи, раз-
вија се и остварује успешну каријеру у датој области, добро 
знање рада на рачунару, активно знање рада у програмима за 
цртање и моделирање; знање енглеског, или другог светског 
је предност; возачка дозвола Б категорије је предност. 
Нудимо: перспективу у стабилној и уређеној фирми, кон-
курентну и стимулативну зараду, професионалну подршку, 
прилику за усавршавање, развој и напредовање, пријатно 
окружење са препознатљивом организационом културом, 
програм обуке и увођења у посао са менторским приступом, 
тимске активности, окупљања и дружењуа током године, 
организован превоз на релацији Ужице – Пожега – Ужице, 
подршку кандидатима са других подручја.

ОСТАЛО: пријаве и ЦВ са фотографисаном или скенира-
ном дипломом / уверењем доставити до 25.02.02023. г. и 
на e-mail: posao@zipplast.co.rs Некомплетне пријаве неће 
бити разматране. Биће контактирани кандидати који уђу у 
ужи избор. Предвиђена претходна провера компетенција 
за рад. Напомена: слањем пријаве кандидат даје пристанак 
да Компанија његове личне податке обрађује у поступку 
селекције у складу са прописима о заштити података о лич-
ности. Контакт телефони: 064/8255-326, 064/8255-330.

         Култура и информисање

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И 

БИБЛИОТЕКАРСТВО
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Николе Тесле 2

тел. 017/473-824

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба: да је пунолетан и пословно спо-
собан; да је држављанин Републике Србије; да има високу 
стручну спрему; да има најмање пет година радног искуства 
у култури; да зна најмање један страни језик. Пријава на 
јавни конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становању, податке о обра-
зовању, податке о досадашњем радном искуству са кратким 
описом послова и одговорности на пословима на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс; 
податке о стручном усавршавању и подаци о посебним 
областима знања. Уз пријаву на јавни конкурс је потреб-
но приложити следећу документацију: предлог Програма 
рада и развоја за период од четири године; оверену копију 
дипломе или уверења о стручној спреми; доказ о радном 
искуству, биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност из делокруга рада установа културе са 
кратким прегледом остварених резултата о раду; уверење 
надлежног органа (не старије од шест месеци) да се против 
кандидата не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених; 
оверену копију личне карте; уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од шест месеци). Копија доку-
ментације мора бити оверена код надлежног органа. Јавни 
конкурс се објављује у публикацији Националне службе за 
запошљавање “Послови“, на огласној табли установе и у 
једном дневном листу који покрива целу територију Репу-
блике Србије. Пријаве са конкурсном документацијом дос-
тављају се у затвореној коверти препорученом поштом на 
горе наведену адресу или лично у административној служби 
Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство 
општине Владичин Хан, сваког радног дана у периоду од 8 
до 15 часова. На коверти обавезно ставити назнаку: “Пријава 
по јавном конкурсу за избор директора Центра за културне 
делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин 
Хан – не отварати”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, УО одбацује закључком против кога се 
може изјавити жалба оснивачу у року од три дана од дана 
достављања закључка. УО обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образ-
ложени предлог листе канидата (у даљем тексту: листа), 
листа садржи мишљење УО о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о обављеном 
разговору. Оснивач именује директора установе са листе. УО 
листу доставља оснивачу, о оснивач бира директора устано-
ве са листе, јавни конкурс није успео ако УО утврди да нема 
кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, 
о чему је дужан да обавести оснивача и уколико оснивач не 
именује директора установе са листе.

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
ЋИЋЕВАЦ

37210 Ћићевац, Карађорђева 108
тел. 037/811-117, 037/811-763

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Услови конкурса су: високо образовање: 1) на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, односно на специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, да 
кандидат има радно искуство од најмање 5 година на посло-
вима у култури. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи следећу документацију: лакерско уверење о 
здравственој способности за посао директора (не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија), диплома о сте-
ченом високом образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија), доказ о радном искуству да кандидат има најмање пет 
година радног искуства у култури; уверење да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
посла директора и да се против њега не води кривични 
поступак, радну биографију са контакт подацима, предлог 
Програма рада и развоја Народне библиотеке „Ћићевац” за 
период од четири године. Пријаве послати на горе наведе-
ну адресу у затвореној коцерти са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Број телефона за информације је 037/811-117. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ “МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да поседује одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021); 
да поседује психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидат који се пријављује на 
радно место професора математике, попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
пријавни формулар треба да приложи: потписану биогра-
фију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда или уверење МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија - не старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писмени доказ да је положио српски 
језик по програму високошколских установа - оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству оригинал или оверена 
копија - не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија - не старије од 6 
месеци); доказ о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности подноси кандидат приликом заснивања радног 
односа. Одлуку о избору кандидата доноси директор шко-
ле након пријема Образложене листе са кандидатима који 
испуњавају прописане услове коју предаје конкурсна коми-
сија и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од пријема Образложене листе кандидата од стране 
Конкурсне комисије. Пријава на конкурс обавезно садржи 
податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти са назна-
ком „Конкурс за професора математике”. Документација се 
може доставити лично или поштом на горе наведену адре-
су. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа 
документацију. Ближа обавештења се могу добити у секре-
таријату школе на број телефона 011/8253-202.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама
у посебним условима

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, у складу са 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова – рад-
них места у Средњој занатској школи (дел. бр. 1664/1 од 
15.09.2022. године): 1) одговарајуће образовање: мастер 

Култура и информисање / Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

Члан 139

  У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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дефектолог, дипломирани дефектолог; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање српског језика и језика 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 који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, доказ 
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију 
дипломе или уверења), доказ односно уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или 
оверена копија – да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија – да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија – да није старије од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху спровођења законом пред-
виђеног поступка - конкурса за пријем у радни однос. Пода-
ци 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). 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака - о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт адресе и/или телефоне које 
су навели у својим пријавама. Након обављене психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима, кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са канди-
датима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити 
обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња 
занатска школа, Београд, 11090 Раковица, Вукасовићева 
21а. Пријаве слати лично или путем препоручене пошиљке, 
са напоменом „Пријава на конкурс – не отварати”.

ОШ “Др АРЧИБАЛД РАЈС”
Београд, Патриса Лумумбе 5

тел. 011/2772-563

Наставник информатике
са 90% 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 - аутен-
тично тумачење) треба да испуњавају и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21): 1) да имају одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 10/22, 15/22 и 16/22) 
(у даљем тексту: Правилник); на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студијама другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студијама другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Радник на одржавању хигијене / 
чистачица

са 85% 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 - аутентич-
но тумачење) треба да испуњавају и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21): да имају први степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: 1) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ђацима и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду); 2) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да имају држављанство Републике Србије; 4) 
да знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих документа о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља; попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; на одржавању хигијене / чистачица - 
диплома о завршеном основном образовању, а за радно 
место наставника информатике диплома о стеченом одго-
варајућем образовању у складу са Правилником (уколико 
је кандидат стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља диплому другог степена и диплому 
основних академских студија) - оверене копије дипломе не 
старија од 6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење из МУП-а не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
копија); извод из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена копија). Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат 
има психички, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања-
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса достављају се поштом на адресу: ОШ „Др 
Арчибалд Рајс”, Улица Патриса Лумумбе број 5, са назнаком 
“Пријава на конкурс” или лично у школи радним данима од 
08 до 14 часова. Контакт телефон: 011/2772-563.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО”

11000 Београд, Кнез Милетина 8

1) Наставник играчких предмета са 
одељењским старешинством – наставник 

народне игре
са 60% радног времена

2) Корепетитор
на Одсеку класичан балет и савремена игра

2 извршиоца

3) Корепетитор
на Одсеку народна игра

УСЛОВИ: прописани чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17) 
и чл. 139, 140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 
– др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 – у даљем тексту: 
ЗОСОВ), и то: одговарајуће високо образовање у складу са 

чланом 140 ЗОСОВ, за радно место под 1 и средње балет-
ско образовање за играча народне игре и 10 година играч-
ке праксе, односно педагошког рада у складу са чланом 
141 став 5 ЗОСОВ; држављанство РС, знање српског језика; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима. Кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове у погледу врсте стручне 
спреме прописане чланом 11 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 
и 2/2021). Кандидати су дужни да приложе: пријаву за кон-
курс (пријавни формулар преузет и попуњен са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС); кратку биографију (ЦВ); оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом 
образовању (кандидати са звањем мастер достављају и 
диплому основних академских студија); оригинал или ове-
рена фотокопија дипломе о средњем балетском образо-
вању, образовни профил: играч народне игре, као и доказ 
о најмање 10 година играчке праксе, односно педагошког 
рада (за радно место под 1); оригинал или оверену фото-
копију уверења о стеченој лиценци (уколико је кандидати 
поседују); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци од 
дана издавања; уверење да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дело утврђено чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, од надлежне полицијске управе, не старије од 6 
месеци од дана издавања (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење да у односу на њих није утврђено дискри-
минаторно понашање, од Повереника за равноправност, 
не старије од 6 месеци од дана издавања (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и језика 
на којем остварују образовно-васпитни рад (уколико кан-
дидат није завршио школовање на српском језику). Доказ 
о здравственој способности за рад са ученицима (уверење 
о здравственом стању) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. За кандидате који испуња-
вају законски услов обавезна је претходна провера радне 
способности – аудиција, пред комисијом Балетске школе 
„Лујо Давичо”; о термину провере кандидати ће бити нак-
надно обавештени. Пробни рад са наставником који има 
лиценцу је предвиђен у трајању од 6 месеци. Пријаве се 
достављају на наведену адресу школе, са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Ближа обавештења се могу добити 
преко мејл адресе: sekretarijat@ldavico.edu.rs. Подаци који 
се прикупљају биће коришћени само у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, број 87/2018).

ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
11000 Палилула, Прерадовићева 2

тел. 011/6762-941, 7293-765

Наставник разредне наставе

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 50% радног времена

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа у складу са члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), односно: 1) да имају одговарајуће високо обра-
зовање, и то 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... 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022): на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
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дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем обра-
зовању: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) (оверене копије дипло-
ма и првог и другог степена – не старије од 6 месеци); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године (оверену копију дипломе, да није 
старија од 6 месеци); доказ односно уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или 
оверена фотокопија да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија да није старије од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности (под бројем 2) доставља 
кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору канди-
дата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену спо-
собности врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Пријаве са доказима о испуњености услова 
се достављају секретаријату ОШ „Ослободиоци Београда” у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично или 
поштом на адресу Прерадовићева 2. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Контакт телефон: 
011/7293-765.

BABY PALACE ANDJELA
11000 Београд, Брегалничка 9

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да: 1) има oдгова-
рајуће образовање са VI или VII степеном стручне спреме; 
2) има психичку, физичку и здравствену способнист за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(извод из казнене евиденције МУП-а); 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. 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 установи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају 
документацију у овереној копији. Доказ о испуњености 
услова из текста конкурса из става 1 тачка 1), 3)-5), су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На 
основу чл. 154 ст. 7 и Закона о основама система васпитања 
и образовања конкурсна комисија ће доставити решење о 
избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве слати 
поштом, на горе наведену адресу.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14
тел. 011/2762-876, 2762-451

Домар
УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме, машин-
ске и електро струке. Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 
6/2020, 129/21) и то: да има одговарајуће образовање; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4, да има 
држављанство Републике Србије; 5 да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете а потребну документацију заједно са оштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Потребна 
документација за конкурс: оверена фотокопија диплому о 
стеченом образовању; уверење о држављанству оргинал 
или оверена копија; извод из матичне књиге рођених орги-
нал или оверена копија; уверење о неосуђиваности орги-
нал или оверена копија (издаје МУП – полицијска управа); 
писмени доказ (уверење) да је кандидат положио испит из 
српског језика одговарајуће високошколске установе, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће обра-
зовање стекао на страном језику. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Телефон за контакт: 
011/2762-876.

МАШИНСКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДАКИЋ”

Београд, Мишка Крањца 17
тел. 011/3581-200

Наставник предметне наставе машинске 
групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада машин-
ство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” број 4/22, 15/22) а то су; 1. одговарајуће образо-
вање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима, 3. неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика 
и језика 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу документа-
цију: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених.

Наставник предметне наставе електро 
групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Службени гласник РС – Просветни гласник” број 
4/22, 15/22) а то су: 1. одговарајуће образовање 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
држављанство Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу документа-
цију: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених.

Наставник практичне наставе електро 
групе предмета

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 услове прописане чл. 139, 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/17; 27/18 10/19; 6/20 и 129/21), и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” број 4/22, 15/22) а то су: 1. одговарајуће образовање; 
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да знање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ под 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу документа-
цију: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 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 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21), и Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Машинској школи „Радоје Дакић” 
а то су: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. знање српског језика и језика 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 техно-
лошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом 
достављају следећу документацију: биографију (ЦВ), доказ 
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију 
сведочанства о завршеној основној школи), уверење о нео-
суђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: У поступку одлучивања о избору кандидата, кон-
курсна комисија кандидате који испуњавају прописане усло-
ве упућује на психолошку процену 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 кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично или слати на адресу: Машинска школа ”Радоје Дакић“, 
11090 Београд - Раковица, Мишка Крањца 17.

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

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним формуларом прилаже кратку биографију, 
диплому о стеченој стручној спреми (или оверена фотоко-
пија не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом - доказ из суда. Лекарско уверење се доставља 
приликом потписивања уговора о раду. Податке из казнене 
евиденције прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са биогра-
фијом слати на наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/3192-539

Наставник предметне наставе - српски 
језик и књижевност

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо образовање про-
писано чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, знање српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар који се преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. 
Уз попуњен пријавни формулар доставити оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија, 
извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена 
фотокопија, уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за претходно наведена кривична дела 
(оригинал или оверена фотокопија уверења не старијег 
од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за кандидате 
који нису приправници), радну биографију. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат пре закљичивања уговора о раду. Знање српског 
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број фиксног или мобилног 
телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
документима којима се доказује испуњеност услова конкур-
са доставити на наведену адресу са назнаком “За конкурс”. 
Кандидати који не буду изабрани документацију могу пре-
узети сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова у Секре-
таријату школе након правоснажности Решења о избору 
кандидата по конкурсу.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
”ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник технике и технологије

Наставник хемије
УСЛОВИ: 1) VII/1 степен, одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
одноасно стечено високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. 2) психичка, физичка и здравствена способности за 
рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка и језика на којем остварује образовно- васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС који заједно са документацијом о 
потребним условима конкурса достављају школи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете РС, са одштампаним пријавним формуларом и 
краћу радну биографиј / ЦВ; доказ о држављанству Репу-
блике Србије; очитану копију личне карте; оверену фото-
копију дипломе о високом образовању; доказ о неосуђива-
ности кандидата оригинал не старији од 6 месеци (да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање). Доказ о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на спрком 
језику а доказ о здравственој способности доставља канди-
дат који буде изабран непосредно пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата доноси директор 
школе по добијању записника конкурсне комисија након 

обављеног разговор са кандидатима који испољавају пропи-
сане услове и који су добили позитивну оцену у психолош-
кој процени способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана добијања извештаја образложене листе о пријављеним 
кандидатима, сходно одредби члана 154 ЗОСОВ. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично у Секретаријату или послати 
на наведену адресу школе.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
”ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) одно-
асно стечено високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: кандидат треба: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС који заједно са документацијом 
о потребним условима конкурса достављају школи. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен (и 
одштампан) пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете; краћу радну биографију / ЦВ; 
доказ о држављанству Републике Србије, 3) очитану копију 
личне карте; оверену фотокопију дипломе о високом обра-
зовању за радно место наставника, односно сведочанство о 
завршеној основној школи за место спремачице; доказ о нео-
суђиваности кандидата оригинал не старији од 6 месеци (да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање). Доказ о знању српског језика достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на спр-
ком језику а доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који буде изабран непосредно пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата доноси директор 
школе по добијању записника конкурсне комисија након 
обављеног разговор са кандидатима који испољавају пропи-
сане услове и који су добили позитивну оцену у психолош-
кој процени способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана добијања извештаја образложене листе о пријављеним 
кандидатима, сходно одредби члана 154 ЗОСОВ. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично у Секретаријату или послати 
на наведену адресу Школе.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравака Челара 14

тел. 011/2762-876

Наставник електро групе предмета
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.Оодговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС, 
бр 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/2020, 129/21), у скла-

Наука и образовање
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ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехника („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 04/2022); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен 
и одштампан пријавни формулар који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министарства просвете; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплому о стеченом образовању (диплому о основним 
студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и писмени доказ (уверење) 
да је положио испит из српског језика одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уко-
лико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” на 
горе наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
11080 Земун, Добановачки пут 107

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019-206, 
2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 
4/2021-1, 17/2021-75, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022 и 10/2022) и то: 1. да имају одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (морају да 
имају завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик и језик на којем остварују образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Уз пријемни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: биографију канди-
дата, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање по прописима које 
важе после 10. септембра 2005. године доставља оверену 
фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију 
дипломе мастер студија), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о неосуђиваности. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српског 
језика – језика на којем остварују образовно-васпитни рад 

у школи кандидати достављају само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Кандидати који 
испуњавају услове се у року од осам дана упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова се достављају лично или се шаљу на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. ОШ „Сава Шумановић”, као 
руковалац подацима о личности, предузимаће све потребне 
техничке и организационе мере за заштиту личних подата-
ка кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог 
уништења или случајног губитка, измена, неовлашћеног 
откривања, коришћења или приступа подацима као и од 
свих незаконитих облика обраде.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

11080 Београд, Аласка 17

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе
у боравку

Наставник предметне наставе 
математика

Наставник разредне наставе
у боравку, на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 И 95/18 - аутен-
тично тумачење) у радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава и посебне услове из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” број 88/17, 27/18 10/19, 6/20 и 129/21): да 
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника за рад у основној школи 
(„Службени гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17, 13/18, и 11/19 од 15.08.2019. године): 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); (1) студије другог стелена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз попуњен и одштампан пријемни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба 
да доставе следећу документацију: радну биографију са 
адресом и контакт телефоном – ЦВ; диплому о стеченом 
одговарајућем образовању(оргинала или оверена копија 
не старија од 6 месеци), уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену копија не старија од 6 месеци), уверење о неос-
уђиваности за наведена кривична дела надлежне поли-
цијске управе (да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање) 
оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци; 
потврду - уверење о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику). Лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка про-
цена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока 
за пријаву на овај конкурс) кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена процена. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају лично у секретаријат радним 
даном од 09.00 до 14.00 часова или путем поште препору-
чено на адресу: ОШ “Соња Маринковић”, Земун – Београд, 
Аласка 17, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 
011/2612-753. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Подаци, који се прикупљају биће 
искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Службени гласник РС”, број 87/2018).

„ПОЛИТЕХНИКА” - ШКОЛА ЗА 
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

11080 Београд
Земун, Аутопут 18
тел. 011/4141-656

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр 4/2022, 14/2022 и 15/2022); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпит-
ни рад. 

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада машинства и обраде метала 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 4/2022 
и 15/2022); 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем ост-
варују образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе. Уз пријаву на 
конкурс кандидати поред биографије треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом обра-
зовању (кандидати који су завршили други степен студија 
достављају и диплому са основних академских студија), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности - уверење о неосуђиваности 

Наука и образовање
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издато од стране МУП-а Републике Србије, доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику издат од 
одговарајуће високошколске установе. Сви наведени дока-
зи саставни су део пријаве на конкурс, морају бити оверени 
и не могу бити старији од 6 месеци. Достављени подаци 
обрађиваће се у складу са Законом о заштити података о 
личности у сврху обраде података у конкурсном поступку. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. 

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”
11000 Београд, Љубе Јовановића 2а

Домар
УСЛОВИ: средња стручна спрема из области звања метал-
ске, столарске, електриачрске, водоинсталатерске и молер-
ско-фарбарске струке, а у свему према Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
за запослене.

Чистачица
са 89% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање, а у складу према Правил-
нику о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места за запослене.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиванost правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије и знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказе о испуњености 
услова о одговарајућем образовању, неосуђиваности и 
држављанству доставити уз пријаву на конкурс (оверена 
фотокопија дипломе, уверење о неосуђиваности, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених), а о 
знању језика само уколико су диплому стекли на универзи-
тетима ван Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности се доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар који треба попунити 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а уз формулар доставити и кратку биографију. 
Пријаве кандидата са са доказима о испуњености услова 
конкурса достављају се на наведену адресу Школе, са наз-
наком „За конкурс” у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

11000 Београд, Катарине Амброзић 3

1) Наставник у звању предавача за ужу 
стручну област Електроенергетика

на одређено време од пет година, за рад у 
Пожаревцу

3 извршиоца

2) Наставник у звању предавача за 
ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од пет година, за рад у 

Пожаревцу
2 извршиоца

3) Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу стручну област 

Електроенергетика
на одређено време од једне године са 

могућношћу продужења уговора за још једну 
годину у току трајања студија, а најдуже 

до краја школске године у којој се студије 
завршавају, за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив 
или друге услове: у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистар, односно најмање 
стручни назив специјалисте академских студија у складу са 
општим актима високошколске установе; у звање сарадни-
ка у настави на студијама првог степена може бити изабран 
студент мастер академских или специјалистичких академ-
ских студија, који је студије првог степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 или у звање сарадника у 
настави на студијама првог степена може бити изабран сту-
дент мастер струковних или специјалистичких струковних 
студија, који је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8. Уз пријаву на конкурс учес-
ници конкурса су дужни да поднесу: радну биографију која 
треба да садржи следеће податке: 1) личне податке: име 
и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место 
рођења, општина), држављанству, телефон и мејл; 2) 
о постигнутим степенима образовања: основне студије: 
назив установе на којој су завршене, место и датум завр-
шетка, одсек, смер, студијски програм, ужа област која је 
наведена у дипломи; мастер студије: назив установе на 
којој су завршене, место и датум завршетка, студијски про-
грам, ужа област која је наведена у дипломи; специјалис-
тичке студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и 
презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи; магистарске сту-
дије: назив установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа науч-
на, стручна, односно уметничка област која је наведена 
у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име 
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму 
и месту нострификације дипломе стечене у иностранству 
(ако је било која диплома стечена у иностранству), називу 
установе која је извршила нострификацију; датуму и месту 
где је нострификована диплома стечена, називу устано-
ве у којој је стечена; 3) податке о научноистраживачком, 
уметничком, стручном и професионалном доприносу за: 
техничко-технолошке науке: научни и стручни радови 
објављени у међународним и домаћим часописима; радови 
штампаним у зборницима са научних и стручних скупова; 
монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задата-
ка, практикум; патенти, нови производи или битно побољ-
шани постојећи производи; нове биљне врсте, нове врсте 
стоке и нове технологије, професионално (научноистражи-
вачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вешти-
на. Библиографија објављених радова и литературе за 
учење треба да буде наведена по општим библиографским 
принципима, односно упутствима за цитирање литературе 
у научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле 
се кандидати да биографске податке и податке о научно-
истраживачком, стручном и професионалном доприносу, 
осим у штампаној форми доставе и на ЦД-у; 4) податке о 
доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју студијског 
програма, унапређење студијског програма, рад са настав-
ним подмлатком, развој лабораторија, примена система 
менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових 
наставних метода; напредовању студената (пролазност, 
просечна оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље 
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована 
скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника 
и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вешти-
на; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј 
заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом 
од стране или за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издат од стране или за потребе других 
високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране или за потребе високошкол-
ских установа; руковођење стручним пројектима за потре-
бе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у струч-
ним пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; 
рад у националним стручним организацијама; уводна пре-
давања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
чланства у одборима међународних научних конференција 
и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 
научних радова и пројеката; организација научних ску-
пова; руковођење научним пројектима, потпројектима и 
задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просвете 
и телима других министарстава везаних за научну и про-
светну делатност; позитивна цитираност кандидатових 
радова – по цитату (без аутоцитата). 6) друге податке за 
које кандидат сматра да су битни. Доставити доказе: извод 
из матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 

уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији; 
диплому или решење о нострификацији дипломе стечене 
у иностранству, у овереној фотокопији, ако кандидату, до 
тренутка подношења пријаве није издата диплома, под-
носи се уверење о завршетку студија у овереној фотоко-
пији, осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање на другој установи; копије импре-
сума, односно каталога са изложби о објављеним радови-
ма, сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате 
од научних, стручних и других надлежних организација, 
организатора научних, стручних и уметничких скупова, 
организатора пројеката, научних, стручних и уметничких 
часописа, високошколских установа за сваки податак наве-
ден у пријави који се односи на научноистраживачки, умет-
нички, стручни и професионални допринос; допринос у 
настави; допринос стручној, академској и широј заједници, 
друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

Вранић
Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 3

тел. 011/8332-022

1. Наставник информатике и 
рачунарства
са 65% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат прилаже документацију којом доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос и то: пријаву 
на конкурс (формулар пријаве кандидат попуњава елек-
тронским путем на званичном интернет сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар у 
штампаном облику доставља установи / школи, као део 
конкурсне документације); оверену фотокопију дипло-
ме, о одговарајућој стручној спреми у скаду са Правилни-
ком 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, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22 и 2/22); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (кандидат доставља лекарско уверење о здравственој 
способности из надлежног дома здравља, психолошка спо-
собност кандидата утврђиваће се по налогу школе, само 
за кандидате који уђу у ужи избор); уверење да кандидат 
није осуђиван (не старије од шест месеци) правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривичана 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење / извод из казнене евиденције се добија у надлежној 
полицијској станици); уверење о држављанству Републике 
Србије; фотокопију личне карте или очитану личну кар-
ту; кратку радну биографију; доказ да зна српски језик, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Тражена документација се доставља у оригиналу или ове-
реној фотокопији (не старије од шест месеци). Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом доставити на адресу: 
ОШ “Павле Поповић” 11427 Вранић, Трг палих бораца 3, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Све бли-
же информације можете добити и на тел. 011/8332-022 и 
путем имејла: sekretar.osppopovic@hotmail.rs. Непотпуне и 
неглаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног зани-
мања, сходно чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
129/21); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном 

Наука и образовање
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пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика. Уз 
пријаву на оглас учесници су обавезни да доставе биогра-
фију, увререње о држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објаве огласа. Пријаве на конкурс 
слати на горе наведену адресу, или на имејл office@koledz-
beograd.edu.rs у скенираној форми.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Оглас објављен 08.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радно место: самостални финан-
сијско-рачуноводствени сарадник.

ОСНОВНА ШКОЛА “СУТЈЕСКА”
11080 Земун, Задругарска

1) Наставник историје
са 80% радног времена

2) Наставник математике
са 89% радног времена

3) Наставник разредне наставе

4) Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена

5) Чистачица
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021” 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за крвична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављансвтво 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова под 1), 3), 4), и 5) подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат за радно место под бр. 5 услов: 
завршена основна школа. Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства 
просвете и кратку биографију, доставити следеће доказе: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена копија не старија од шест месеци); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија не старија од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија не старија од шест месеци); уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверена копија не старија 
од шест месеци); доказ о знању српског језика (односи се 
на канидате који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат изабран по конкурсу пре закључења уговора о 
раду. Подаци који се прикупљају од кандидата биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку, у складу са Законом о заштити података о 

личности („Службени гласник РС”, број 87/2018). Пријаве 
са документима којима се доказује испуњеност услова кон-
курса доставити на адресу школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурс”, лично или поштом препоручено. 
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације могу се добити у секре-
таријату школе на телефон 011/2 611-796, радним данима 
од 08-13 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Искоришћавање шума и 

ловство са заштитом ловне фауне
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, област 
шумарство, шумарски факултет, одсек (студијски програм) 
за шумарство, смисао за наставни рад, објављени научни и 
стручни радови.

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Ерозија и конзервација 

земљишта и вода
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, област 
еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса односно доктора за водопривреду ерозионих под-
ручја, шумарски факултет, одсек (студијски програм) за еко-
лошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, 
смисао за наставни рад, објављени научни и стручни радови.

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Примарна прерада 

дрвета
УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, област 
прераде дрвета, шумарски факултет, одсек (студијски 
програм) за технологије дрвета, смисао за наставни рад, 
објављени научни и стручни радови.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, списак и сепарате радова) достављају се Служби за 
правне и опште послове Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1 у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање и на сајту Факултета. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Старине Новака 24 

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/24 71-099
e-mail: office@viser.edu.rs.

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

Наставничко звање професор струковних 
студија за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа стручна 
област Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: услови и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама 
које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не 
сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; 
мора имати завршене академске студије трећег степена и 
стечен научни назив доктора наука у одговарајућој науч-
ној области на акредитованом универзитету и акредитова-

ном студијском програму у Републици Србији или дипло-
му доктора наука из одговарајуће научне области стечену 
у иностранству, а која је призната у складу са Законом о 
високом образовању и Законом о националном оквиру 
квалификација Републике Србије; мора испољавати спо-
собност за наставни рад, и то: ако има педагошко иску-
ство, кандидат мора имати позитивну оцену педагошког 
рада у студентским анкетама које се односе на целокупни 
претходни изборни период (за кандидате који имају педа-
гошко искуство), ако нема педагошко искуство, кандидат 
мора бити позитивно оцењен на приступном предавању, 
у складу са одговарајућим општим актом Академије; мора 
да има радно искуство од најмање 10 година; у последњем 
изборном периоду (или у последњих 5 година) мора да има 
најмање 7, 5 бодова остварених објављивањем радова који 
припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 
+ М60 + М80 + М90, а од тога најмање један рад кате-
горије М20 и два рада категорије М30 из области за коју 
се бира; објављена књига из релевантне области, или одо-
брен уџбеник за ужу област за коју се бира, или поглавље 
у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или 
превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко 
звање; у последњем изборном периоду кандидат мора да 
је учествовао у комисији за одбрану најмање два заврш-
на рада на специјалистичким, односно мастер струковним 
студијама; уколико високошколска установа нема специја-
листичке или мастер струковне студије потребно је да је 
кандидат имао учешћа у комисији за одбрану најмање три 
завршна рада на основним студијама; у последњем избор-
ном периоду кандидат мора да је имао учешћа у изради 
најмање три развојно-истраживачка или стручна пројек-
та са финансијском подршком корисника у привреди или 
установама, или радно искуство у привреди или установа-
ма из области за коју се бира. Кандидат мора да испуни два 
од следећа три изборна услова која се односе на следеће: 
остварен стручно професионални допринос (утврђује се на 
основу поседовања најмање једне од следећих референци: 
руководилац или сарадник на истраживачким пројектима 
или на пројектима за потребе привреде, иноватор, аутор 
/ коаутор патента, аутор / коаутор техничког унапређења, 
учешће у развоју нових производа или битних побољшања 
постојећих производа, или нових технологија, софтверска 
решења, израда техничке документације као одговор-
но лице, експертиза, вештачење, учешће у комисијама 
за полагање стручних испита, поседовање лиценце за 
обављање стручних послова, чланство у струковним орга-
низацијама), остварен допринос академској и широј зајед-
ници (утврђује се на основу поседовања најмање једне 
од следећих референци: ангажовање у националним или 
међународним истраживачким пројектима или уметнич-
ким пројектима пројектима за унапређење наставе, репри-
зна излагања или репризна извођења уметничког дела на 
локалном, националном или међународном нивоу, анга-
жовање у националним или међународним научним или 
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, 
културним или уметничким институцијама, председник или 
члан органа управљања, стручних органа, помоћник струч-
них органа или комисија, организација научних скупова, 
уводна предавања на конференцијама и друга предавања 
по позиву, чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава, руковођење 
или учествовање у ваннаставним активностима студе-
ната, међународне и националне награде и признања, 
пружање консултантских услуга заједници, сарадња са 
стручним заједницама, кластерима и коморама), остварена 
сарадња са другим високошколским институцијама однос-
но институцијама културе и уметности у земљи и иностран-
ству (утврђује се на основу поседовања најмање једне од 
следећих референци: учешће у реализацији пројеката са 
другим високошколским, научно-истраживачким и институ-
цијама културе или уметности у земљи или иностранству, 
учешће у реализацији студијског програма за стицање 
заједничке дипломе, ангажовање у настави или комисија-
ма на другим високошколским установама или научно-ис-
траживачким или уметничким институцијама у земљи или 
иностранству, гостовања и предавања по позиву у земљи 
или иностранству); поседовање стручне оспособљености 
односно знања, вештина и компетенција за држање наста-
ве из предмета Софтверско инжењерство и предмета Инте-
лигентни системи и технологије.

Сарадничко звање асистент за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа стручна област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: услови и подаци о потребној стручној оспособље-
ности, знањима и вештинама, односно компетенцијама које 
ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме 
бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; мора има-
ти статус студента на докторским студијама и да је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оценом 

Наука и образовање
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најмање 8 или ако је кандидат стекао звање магистра нау-
ка, да му је прихваћена тема докторске дисертације; мора 
испољавати способност за наставни рад, што се доказује 
позитивном оценом педагошког рада у студентским анке-
тама које се односе на претходни изборни период; позна-
вање ВЕБ технологија. 

ОСТАЛО: пријаве се могу поднети најкасније у року од 10 
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање. Пријаве на 
конкурс се могу предати лично, искључиво радним дани-
ма (понедељак-петак) од 10 до 16 часова, или послати 
путем поште, на адресу Висока школа електротехнике и 
рачунарства, Београд, 11010 Вождовац, Војводе Степе 
бр. 283. Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек 
Висока школа електротехнике и рачунарства до истека 
наведеног рока за конкурисање. Неразумљиве или непот-
пуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, биће одбачене. Лично име и контакт 
подаци лица задуженог за давање обавештења о кон-
курсу. Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.edu.rs, канцела-
рија 002, Војводе Степе 283 Вождовац, Београд. Пријава 
конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне 
за идентификовање наставничког, односно сарадничког 
звања (односно радног места) за које кандидат конкури-
ше, што подразумева обавезно навођење наставничког, 
односно сарадничког звања за које се конкурише, области 
и уже стручне области; податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Уз пријаву на овај конкурс се обавезно 
достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), 
не старије од месец дана. Уколико кандидату уверење 
о неосуђиваности не буде издато до затварања 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 наставничко, односно сарадничко звање 
за које се конкурише. Подносе се оверене фотокопије 
диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио; 
уверење високошколске установе о томе да кандидат има 
статус студента на одговарајућем нивоу студија, који је 
прописан као услов за избор у сарадничко звање за које 
се конкурише (за избор у сарадничко звање асистент, ста-
тус студента на докторским студијама); извод из матич-
не књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству (или оверену фотокопију); радна биогра-
фија (CV) и одговарајуће доказе 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, однос-
но о објављеним радовима, када је то наведено као услов 
(лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). 
Подаци о месту и дану када се очекује да ће започети 
провера оспособљености, знања и вештина, односно ком-
петенција кандидата у изборном поступку, ако се таква 
провера буде спроводила. Процена испуњености општих 
и посебних услова за избор у сарадничка звања, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на 
конкурс и у складу са општим актима Академије којима 
су регулисана питања избора и ангажовања наставника 
и сарадника. Провера оспособљености, знања и вешти-
на, односно компетенција кандидата, ако се таква про-
вера буде спроводила, може започети наредног дана од 
дана истека рока за подношење пријава на овај конкурс. 
Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну 
пријаву и за кога се, на основу доказа приложених уз 
пријаву, утврди да испуњава потребне услове за избор 
у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити 
обавештен о тачном времену одржавања провере оспо-
собљености, поседовања тражених знања и вештина, 
односно компетенција, уколико је потребно да се таква 
провера одржи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област Мотори

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме - научни степен доктора наука и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени гласник 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.

2) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Аутоматско управљање

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме - научни степен доктора наука и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени гласник 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.

3) Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме и други услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник 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.

4) Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Ваздухопловство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Машинског факултета.

5) Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Техничка физика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, VII/1 сте-
пен стручне спреме, модул Физичка електроника и други 
услови утврђени Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзите-
та у Београду и Статутом Машинског факултета. 

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на конкурс (у три 
примерка), доставити у писаној форми (у једном примерку): 
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских исправа о 
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, 
списак радова и сепарате објављених радова и својеруч-
но потписану изјаву о изворности која је у електронском 
облику 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 бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОШ “БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”
11070 Нови Београд

Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/3182-484, 3187-375

Наставник разредне наставе

Наставник рачунарства и информатике
са 70% радног времена

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
и да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
четвртог степена економске или правне струке, да испуња-
ва услове из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
завршена основна школа, да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није правоснажном судском пре-
судом осуђиван за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора од најмање 3 месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
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 и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства про-
свете који попуњен доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити оверену фотокопију дипломе односно 
сведочанства о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
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криминаторно понашање-оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци, радну биографију. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Знање српског 
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Непотпуне или 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
документима којима се доказује испуњеност услова конкур-
са доставити у затвореној коверти са назнаком “За конкурс” 
лично или поштом на наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
11460 Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426, 011/8300-206

Наставник предметне наставе физика
са 60% радног времена

Наставник предметне наставе енглески 
језик

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

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 чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20, 
129/21) и важећима Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. глас-
ника РС - Просветни гласник број 8/15, 11/16): 1. да имају 
одговарајуће образовање: 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 одоговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанств 
Републике Србије; 5. да знају 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 фор-
муларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној страници министарства просвете, 
биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕПСБ (оригинал или оверена фотокопија 
потврде-уверење одговарајуће високо школске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу), 
за оне који ово поседују, они који не поседују, Закон по 
члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; уверење из казнене евиден-
ције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-

на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци), доказ одговарајуће установе о познавању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Избор се врши у складу 
са законом о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата 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 
коверти), са назнаком “За конкурсну комисију - не отвара-
ти” доставити лично или слати на горе наведену адресу. 
Телефон за контакт: 011/8300-426 и 011/8300-206. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”, НСЗ. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

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

тел. 011/2281-390

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, професор немачког језика 
и књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност), 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 претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијским 
групама-програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

Наставник математике
са 99,99% радног времена

УСЛОВИ: Професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор информа-
тике-математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар-примењена метематика, дипло-
мирани математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани информати-
чар, мастер математичар, мастер професор математике, 
мастер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике - мастер, дипломира-
ни математичар-мастер, дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичер - професор математике, дипло-
мирани математичар-теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор гео-
графије-математике, професор физике - математике, про-
фесор биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе, мастер математичар-професор математике, мас-
тер инжењер примењене математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике.

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипло-

мирани професор биологије и хемије, професор биологије 
- географије, професор биологије - хемије, професор био-
логије-физике, професор биологије - информатике, про-
фесор биологије - математике, диплчомирани професор 
биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије - мастер, дипломи-
рани професор биологиј е- географије - мастер, дипломи-
рани молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог 
заштите животне средине, мастер биолог, мастер профе-
сор биологије, мастер професор биологије и географије, 
мастер професор биологије и хемије, мастер професор 
предметне наставе, мастер еколог. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије биологије.

Наставник хемије
са 50% радног времена

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

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршено основно образовање (ниво 1. НОКС).

Домар
УСЛОВИ: Завршено средње образовање (ниво 3/4/5 НОКС).

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за 
пријем у радни однос из чл. 139 ст. 1 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата врши се претходна провера 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. На психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
упућују се кандидати који су изабрани у ужи избор. Након 
пријема резултата претходне провере психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима кандидати 
који испуњавају услов за пријем у радни однос позивају се 
на разговор. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја РСрбије. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати обавезно подносе доказ 
о одговарајућем образовању - диплома одговарајућег 
степена и врсте образовања (лица са звањем мастер 
достављају и диплому основних академских студија), 
доказ да нису осуђивани 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 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 старији од 6 месеци, уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
за лица која нису стекла образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, биографију. Фото-
копије докумената морају бити оверене. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Доказ 
да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду. 
Решење о избору кандидата доноси се у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар са биографијом и конкурсом траженим докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити лично или 

Наука и образовање
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поштом на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
радни однос”. Достављени подаци обрађиваће се, у скла-
ду са Законом о заштити података о личности, у сврху 
обраде података у конкурсном поступку.

ОШ “БРАЋА БАРУХ”
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/2183-541

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и 142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 2. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16,... 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).

Чистачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: кандидати треба и: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова о школској спреми, неосуђиваности, држављан-
ству и знању српског језика су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства, биографију (ЦВ), фотокопију личне карте или 
очитану личну карту, доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе), доказ односно уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или 
оверена копија – да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија да није ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија). Доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосред-
но пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Психолошку 
процену способности врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс доставити лично или слати на наведену 
адресу школе. Контакт телефон: 011/2183-541.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

11000 Београд, Господар Јованова 22

Оглас објављен 25.01.2023. год. у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Наставник у звањe вишег предавача 
за ужу научну област Информатика са 

статистиком
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању и Правилнику о начину 
и поступку стицања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања радног односа 
наставника и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 

Београд. Документа која је потребно доставити: биогра-
фију са библиографијом, оверену фотокопију дипломе VII, 
VII/2 степена и оверену фотокопију дипломе VIII степена, 
доказ о радном искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висо-
ка медицинска школа струковних студија “Милутин Милан-
ковић”, 11040 Београд, Црнотравска, 27. Напомена: услови 
за избор у звање вишег предавача, предвиђени су Законом 
о високом образовању и општим актима Високе медицин-
ске школе струковних студија “Милутин Миланковић”, Бео-
град. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана, 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ЧАРАПИЋ”

11223 Бели Поток, Авалска 48а

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће 
средње образовање (3. или 4. степен машинске, електро 
струке) и испуњене услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр 88/17, 27/2018 - др. Закон и 10/2019).

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено одговарајуће обра-
зовање (основна школа) и испуњене услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр 88/17, 27/2018 - др. Закон и 10/2019).

ОСТАЛО: Кандидат треба: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају документацију: овере-
ну фото копију или оверени препис дипломе: за домара о 
завршеном средњем образовању (3. или 4. степен машин-
ске или електро струке), за чистачицу: оверену фото копију 
или оверени препис сведочанства о завршеном основном 
образовању; извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену фото копију; уверење из суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора - не старије од шест месе-
ци; уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђи-
ван правосножаном пресудом за наведена кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања- не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
Републике Србије - оригинал или оверену фотокопију. Уз 
пријавни формулар и документацију кандидат доставља 
и биографске податке, односно радну биографију (ЦВ), 
тачну адресу пребивалишта и актуелни број фиксног или 
мобилног телефона. Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју именује директор школе и утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Пријавни формулар и радну биографију 
са документацијом доставити на наведену адресу у року од 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе 
непосредно или путем поште на напред наведену адре-
су школе са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 
НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Доцент за ужу научну област 
Финансијски менаџмент, рачуноводство 

и ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником 
о организацији и систематизацији послова на Факултету: 
доцента - може бити изабрано лице које је претходне сте-
пене студија завршило са просечном оценом најмање осам 
(8), односно које има најмање три године педагошког иску-
ства на високошколској установи, има научни назив доктора 
наука; и има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама; и спо-
собност за наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни 
су да уз пријаву приложе: Диплому о завршеним претходним 
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области, био-
графију, списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
на Факултету: сарадник у настави - студент мастер академ-
ских студија или специјалистичких академских студија који 
је студије првог степена завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8). Заинтересовани кандидати дужни су да уз 
пријаву приложе: Диплому о завршеним студијама првог 
степена студија са просечном оценом; потврду да је сту-
дент мастер академских или специјалистичких студија и 
биографију.

ОСТАЛО: Напомена: сви прилози достављају се ахиви Факул-
тета, поред папирне и у електронској форми (УСБ). Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за за запошљавање “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област 
Медицинска биохемија

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање 8, односно које има 
најмање 3 године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука, научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; 
више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима; већи број научних радова који утичу на 
развој научне мисли у ужој области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
односно већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно оства-
рење, остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама; завршен 
фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним претходним сте-
пенима студија и стеченом научном називу доктора наука 
из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); 

Наука и образовање
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биографију; списак радова; радове; уџбеник / монографију 
/ практикум / збирку задатака / оригинално стручно ост-
варење; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и 
уверење о држављанству не старије од шест месеци (фото-
копија).

Доцент за ужу научну област 
Фармакологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
3 године педагошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира и има научне, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима са рецензијама и 
способност за наставни рад; завршен фармацеутски или 
медицински факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да приложе: диплому о завршеним претходним сте-
пенима студија са просечном оценом и стеченом научном 
називу доктора наука из одговарајуће научне области 
(оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове, 
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (фотокопија).

ОСТАЛО: Услови за избор у звање су прописани: Законом 
о високом образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника на Фармацеутском факултету у Београ-
ду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факулте-
та. Напомена: пријаве кандидата са прилозима се подносе 
у писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450 у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ГЕОЛОШКА И 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА

“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11000 Београд, Есад Пашина 26

тел. 011/3098-092

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника средње стручне школе 
подручја рада геологија, природно-математичког под-
ручја (хидрометеорологија) и подручја рада хемија, 
неметали и графичарство, за педагога или психолога 
школе: 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. Лице из тач-
ка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. 2. Да има доз-
волу за рад (лиценцу) или стручни испит за наставника, 
педагога или психолога школе; 3. да има обуку и поло-
жен испит за директора школе (ако кандидат има); 4. да 
има најмање осам година рада у школи на пословима 
образовања и васпитања тј. на пословима наставника, 
педагога или психолога школе након стеченог одгова-
рајућег образовања; 5. доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га кандидат има; 6. доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора школе; 7. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 8. 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 дискрими-

наторно понашање; 9. да има држављанство Републике 
Србије; 10. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (у пријави обавезно навести 
и име, презиме, адресу пребивалишта, односно боравишта, 
контакт телефон и e-mail адресу ако је кандидат има), учес-
ник конкурса подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању за наставника средње 
стручне школе подручја рада геологија, природномате-
матичког подручја (хидрометеорологија) и подручја рада 
хемија, неметали и графичарство, за педагога или психо-
лога школе (не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу или стручном 
испиту за наставника, педагога или психолога (не старија 
од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за директора 
школе, ако је кандидат има (не старија од 6 месеци); потвр-
ду о најмање осам година рада у школи на пословима обра-
зовања и васпитања тј. на пословима наставника, педагога 
или психолога школе након стеченог одговарајућег образо-
вања (оригинал); оверену фотокопију документа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га кандидат има (не старија од 
6 месеци); оверену фотокопију документа о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора школе (не старија од 6 месеци); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања од надлежног МУП-а (оригинал или оверена фото-
копија - не старији од 6 месеци); доказ о држављанству 
Републике Србије тј. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија - не старији од 
6 месеци); доказ о знању српског језика, осим ако је одго-
варајуће образовање стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија - не старији од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија - не старији од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница (оригинал или оверена фотокопија - не старије 
од 30 дана); остала документа која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
или непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на горе наведену адресу. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, тел. 3098-092.

ФАКУЛТЕТ 
ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО

УНИВЕРЗИТЕТА 
“УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 29
тел. 063/663-034

Библиотекар – информатичар
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер библиотекар, 
радно искуство 12 месеци, познавање рада на рачуна-
ру, возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика 
(средњи ниво), уверење о положеном стручном испиту, 
коришћење програмске опреме COBISS. Пријаве слати на 
e-mail: bojan.zdravkovic@fpsp.edu.rs.

ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/8871-763, 6300-471

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање предвиђено на осно-
ву члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/2020, 129/21), и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 
10/22, 15/22, 16/22): Математика: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - 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 - мастер, 
дипломирани инжењер математике мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирани математичар - механичар; 
мастер професор предметне наставе; мастер математи-
чар – професор математике, мастер инжењер примењене 
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 поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. 2. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20) - да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: пријавни формулар са сајта Министарства просве-
те; краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије - оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених - оверену 
фотокопију; доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, и потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом доставе на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе на телефон 011/6300-
471 или 066/288-033.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ”

11080 Земун, 22. октобра 19
тел./факс: 011/2190-386

e-mail: esnadadimic@yahoo.com
www. esnadadimic.rs

Чистачица
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до њеног 
повратка са боловања

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања - даље: Закон („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
потребно је да кандидат испуњава следеће услове: да има 
завршено основно образовање, (I степен); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

Наука и образовање
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без обзира на изречену санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати приликом пријаве на конкурс обавез-
но прилажу: пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију уверења (дипломе) 
о стеченом основном образовању; кратку биографију; уве-
рење или потврду о неосуђиваности за наведена кривична 
дела из члана 139 Закона, коју издаје полицијска управа 
(оригинал или оверену фотокопију) не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству не старије 
од шест месеци, (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад доставља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Кандидати потребну 
документацију достављају лично у секретаријат Школе, 
или поштом на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Телефон за информације: 011/2190-386.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/2698-222, 2618-120

Дипломирани правник
за правне, кадровске и административне 

послове

УСЛОВИ: Високо образовање на основним студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким 
струковним студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Остали услови су утврђени Законом о раду, Статутом 
Академије струковних студија Београд и Правилником о 
организацији и систематизацији послова запослених у Ака-
демији струковних студија Београд у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс достављају се докази о испуњености услова 
конкурса и то: кратка биографија, диплома о стеченом 
одговарајућем образовању (копија оверена код јавног 
бележника), извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, оригинал или оверена 
фотокопија (не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса), уверење надлежне полицијске управе да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса), достављају се на 
наведену адресу код пословног секретара.

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА
11040 Београд, Теодора Драјзера 25

тел. 011/2663-652

Наставник за предмет филозофија

Наставник за предмет физика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према члану 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022, 15/2022).

Домар
УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме; електро, столар-
ска, или водоинсталатерска струка.

Административно-финансијски радник

УСЛОВИ: средња школа економске струке или гимназија.

ОСТАЛО: кандидати треба и: да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Кандидати достављају доказе о испуњености 
услова о одговарајућем образовању, неосуђиваности, 
држављанству и знању српског језика заједно са одштам-
паним попуњеним пријавним формуларом доступним на 
званичној интернет страници Министарства просвете а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
достављају пре закључења уговора о раду. Кандидати су 
дужни да уз попуњен пријавни формулар (који је доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете) 
доставе и: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
стеченом образовању, уверење о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сабраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци, 
издата од стране МУП РС), потврда да није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од шест месеци издата од 
стране Повереника за заштиту равноправности), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од шест месеци), потврду (уверење) о познавању срп-
ског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси само кандидат који није стекао диплому на српс-
ком језику (оригинал или оверена фотокопија). У поступку 
одлучивања о избору, кандидати који испуњавају услове 
упућују се на проверу психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Сви подаци кандидата достављени конкурсном 
документацијом биће коришћени искључиво за потребе 
конкурса, а све у складу са Законом о заштити података 
о личности. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
– радно место _____ (навести радно место)” на горе наве-
дену адресу поштом или лично у секретаријат Гимназије од 
10.00-12.00 часова сваког радног дана. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Туризмологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из научне области Геонауке. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Статутом Географског факултета, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником о измени и допуни Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак научних 
радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије 
диплома о завршеним претходним степенима студија и ове-
рена копија дипломе о стеченом научном називу доктора 
наука из научне области за коју се бира) достављају се у 
писаној и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену адре-
су Факултета.

Сарадник у звање сарадник у настави за 
ужу научну област Физичка географија

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких студија, који је студије првог степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8). Остали 

услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) и Статутом Географског факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак научних радова, радо-
ви, уверење о држављанству, оверене копије диплома о 
завршеним претходним степенима студија) достављају се у 
писаној и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену адре-
су Факултета, канцеларија 10.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Наставник у звањe вишег предавача 
за ужу научну област Информатика са 

статистиком
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању и Правилнику о начину 
и поступку стицања звања, ближим условима за стицање 
звања и о начину и поступку заснивања радног односа 
наставника и сарадника ВМШСС „Милутин Миланковић” 
Београд. Документа која је потребно доставити: биогра-
фију са библиографијом, оверену фотокопију дипломе VII, 
VII/2 степена и оверена фотокопија дипломе VIII степена, 
доказ о радном искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висо-
ка медицинска школа струковних студија “Милутин Милан-
ковић”, 11040 Београдм Црнотравска, 27. Напомена: услови 
за избор у звање вишег предавача, предвиђени су Зако-
ном о високом образовању и општим актима Високе меди-
цинске школе струковних студија “Милутин Миланковић”, 
Београд. Пријаве се достављају у року од 15 дана, од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 22

тел. 064/8763-954

Наставник немачког језика

Наставник историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140-143 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1, 
т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа докумен-
та (у оригиналу или овереној копији): попуњен пријавни 
формулар (одштампан са интернет странице Министарства 
просвете), диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 
1, т. 3 Закона (да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање), извод из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), доказ о познавању српског језика (подноси само кан-
дидат који није стекао образовање на српском језику), рад-
ну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће иза-
брани кандидат пре закљичења уговора о раду. Кандидат 
који буде изабран биће у обавези да, пре закључења уго-
вора о раду, за документацију која је приложио као овере-
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ну копију достави на увид оригинална документа. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из чл. 139 овог закона, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати из ст. 4 овог члана, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе из ст. 
6. овог члана, сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове и доставља је директору у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене 
листе из ст. 7 овог члана. Пријавни формулар и потребну 
документацију послати на наведену адресу са назнаком “За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОШ “САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО” 

11080 Земун, Призренска 27

Дефектолог наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење) канди-
дат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 
тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) без обзира на радно иску-
ство и пол и то: 1) да има одговарајуће образовање из чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21) и то: 1. да је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, 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 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; да има степен и врсту образовања у складу са 
чланом 3 став 1 и 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
17/2018, 6/2020) за радно место дефектолог наставник у 
посебним условима; обавезно образовање лица из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20, 129/21) је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи рања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закони, 10/19, 6/20, 129/21). Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу. Када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 овог закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадник (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21); 
када је образовање стечено у систему војног школства, 

испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем 
министар (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21); када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника, на основу 
акта о признавању стране високошколске исправе и миш-
љења одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21). 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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. 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. 
Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом. 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 техно-
лошког развоја); оверену фотокопију дипломе или уве-
рења (уколико диплома није издата) о стеченом одгова-
рајућем образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену фотокопију дипломе или уверења и основ-
них студија / студија првог степена и оверену фотокопију 
дипломе или уверења мастер студија) - 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 ове-
рена копија); доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
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). 
Лица која су образовање стекла у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској или су образовање 
стекли у систему војног школства или је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) као 
доказ о испуњености услова у погледу стеченог образо-
вања, достављају оверену фотокопију решења (овера не 
старија од 6 месеци) министра којим је утврђено да је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (чл. 
143 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21). Доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико је 
диплома, односно уверење о стеченом образовању на 
српском језику, на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, она представља доказ да кандидат зна српски језик, 
у супротном је потребно доставити оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Лекарско уве-
рење, којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, подноси се пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази да испуњавају услове конкурса, у року од 
8 дана упућују се 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 на кон-
такт телефоне или контакт мејлове које су навели у прија-
вама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријавни формулар са документа-
цијом доставити лично у секретаријат школе или слати на 
адресу препорученом поштом: Призренска 37, Земун, Бео-
град. Документа се по окончању конкурса не враћају кан-
дидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија ориги-
налног документа која се оверава код јавног бележника. 

Изузетно, у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве кандидата на конкурс и/или 
фотокопије докумената која нису оверене од стране 
надлежног органа се неће узети у разматрање након исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс. Потпуном 
пријавом сматраће се она пријава која садржи све доказе 
(фотокопије докумената оверене од стране надлежног 
органа) којим кандидат доказује да испуњава услове наве-
дене у конкурсу. Неблаговремена пријава на конкурс је 
пријава која је поднета по истеку рока прописаним кон-
курсом. Под непотпуном пријавом на конкурс сматраће се 
пријава кандидата која у прилогу не садржи све доказе 
којим кандидат доказује да испуњава услове наведене у 
конкурсу као и/или пријаве на конкурс које садрже фото-
копију докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Под неодговарајућом пријавом на конкурс сма-
траће се пријава кандидата која не испуњава све услове 
наведене у конкурсу. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/254-1977

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1025) за пријем у радни однос неодређено време 
са пуним радним временом (100%), исправља се у називу 
радног места: дефектолог наставник, у посебним условима, 
и исправно треба да гласи:

Дефектолог наставник
у продуженом боравку у посебним условима

У осталом делу оглас остаје непромењен. Рок за подношење 
пријаве се продужава и износи 8 дана од дана објављивања 
исправке огласа у публикацији „Послови” код Националне 
службе за запошљавање.

ОШ “ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”
11090 Београд, Омладинско шеталиште 10

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) 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 и 11/19.) и да 
испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати 
су дужни да испуњавају посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: 1. да имају одговарајуће образовање (оригинал дипло-
ма или оверена копија); 2. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда не сме бити старија 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 4. да против 
кандидата није покренут кривични поступак нити истра-
га пред судом (уверење не сме бити старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена копија); 5. да имају држављанство 
Републике Србије; 6. да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 

Наука и образовање
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„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом и кратком 
биографијом достављају установи, лично или слати на горе 
наведену адресу.

ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
11050 Београд, Учитељска 58

тел. 011/2884-265

1) Наставник физичког и здравственог 
васпитања

2) Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 70% радног времена

3) Наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, са 70% радног 

времена

4) Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2, 10, 11/16, 
17, 3/17 и 13/18, 11/19, 2, 8, 16 и 19/20, 3, 4, 17 и 18/21, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то 
одговарајуће високо образовање: 1) стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
(1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 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 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. Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не у члану 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 6/2020 и 129/2021) и то да: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, 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; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат, поред кратких био-
графских података, треба да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству оверена фотокопија не старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом, оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је 
део пријаве на конкурс. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о знању језика на коме 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс” у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама „Послови”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 
011/3473-503, 2884-265. Услови за радно место чистачи-
це: поред услова који су регулисани чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, сведочанство о 
завршеној основној школи - оверена копија.

ОШ ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ - 
МИТРАЉЕТА”

11273 Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, про-
писано чланом 140, 142 и 143 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, 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, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022); 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству - оргинал или овере-
на фотокопија, извод из матичне књиге рођених – оргинал 
или оверена фотокопија, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном судском пресудом за кривична дела из 
тачке 3 услова конкурса (оргинали, не старији од 6 месеци), 
радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати акту-
елни број фиксног или мобилног телефона и тачну адресу 
пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на 
адресу: Основна школа „Светислав Голубовић - Митраљета” 
11273 Батајница, Далматинске загоре 94, са назнаком „За 
конкурс”. Кандидати који не буду изабрани, документацију 
могу преузети сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова у 
Секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон 011/7870-329.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Ресавска 58

тел. 011/2658-921

Наставник немачког језика

Наставник српског језика и књижевности

Наставник рачунарства и информатике

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
са 50% радног времена

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Спремачица

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и то да: 1) имају одговарајуће 
образовање, за наставника: према члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији „Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022); за техничара одржавања информацио-
них система и технологија 4. степен стручне спреме – гим-
назија, електротехичка, техничка школа рачунарски смер и 
слично; за референта за правне, кадровске и администра-
тивне послове 4. степен стручне спреме; за спремачицу 1. 
степен стручне спреме, односно завршена основна школа; 
2) имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Посебан услов: за радна места: настав-
ник немачког језика, наставник српског језика и књижев-
ности, наставник рачунарства и информатике, наставник 
физике, референт за правне, кадровске и административне 
послове и спремачица предвиђен је пробни рад у трајању 
од 5 месеци. Кандидати достављају доказе о испуњености 
услова из тачке 1), 3), 4) и 5) заједно са одштампаним 
попуњеним пријавним формуларом доступним на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а доказ из 
тачке 2) достављају пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз попуњен пријавни 
формулар (који је доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете) доставе и: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућем стеченом образовању (односно 
сведочанства о завршеном основном образовању и вас-
питању за спремачицу), уверење о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сабраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинал или оверена фотокопија издата од стране МУП-а 
РС, не старија од шест месеци), потврда да није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија издата од стране Повереника 
за заштиту равноправности, не старија од шест месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци), потврду (уверење) о 
познавању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није стекао дипло-
му на српском језику (оригинал или оверена фотокопија). У 
поступку одлучивања о избору, кандидати који испуњавају 
услове упућују се на проверу психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Сви подаци кандидата достављени кон-
курсном документацијом биће коришћени искључиво за 
потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријаве са потребном документа-
цијом и одштампаним попуњеним пријавним формуларом 
достављају се Гимназији у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање у затвореној коверти са назнаком „за кон-
курс – радно место ____” (навести радно место) на адресу: 
Гимназија „Свети Сава”, Ресавска бр. 58, Београд или лично у 
секретаријат гимназије од 10.00 до 13.00 часова сваког рад-
ног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Дипломирани економиста - шеф 
рачуноводства

УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који уређују високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

Наставник психологије
(психологије у туризму, психологије у туризму 

и угоститељству) 

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање за обављање 
послова наставника прописано је чл. 140 и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и вапитања, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) лице из става 1 тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 4) Обавезно образовање, за наставнике, из 
чл. 140 Закона је и образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европских системом преноса 
бодова. Наведено образовање, уколико нема, наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни оснос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/2022 и 
14/2022) одредбом члана 4 став 1 тачка 3) и одредбом члана 
2 став 1 тачка 9) Правилника остепену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 4/2022 и 14/2022), прописана је стручна 
спрема наставника: Психологије, Психологије у туризму: 1) 
професор психологије, 2) дипломирани психолог, 3) дипло-
мирани школски психолог - педагог, 4) дипломирани психо-
лог, смер школски - клинички; 5) дипломирани психолог - 
мастер; 6) мастер професор предметне наставе; 7) мастер 
психолог; лице које је стекло академски назив мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије пси-
хологије или у области психолошких наука.

Техничар за одржавање информационих 
технологија

Мајстор за одржавање машина, 
инструмената и инсталација

Продавац
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Чистачица
4 извршиоца

Помоћни радник у кухињи
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Угоститељско-туристичка школа, у свом саставу 
има и школску радионицу хотел „Палас”, који се налази у 
Београду, Топличин венац 23, тако да се послови обављају 
у наведеном објекту. У радни оснос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним законом: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Прописани услови доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 4), 5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс учесник конкурса 
доставља: кратку биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом потврђује стручну спрему; оригинал 
или оверену фотокопију: уверења о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; фотоко-
пију или очитану важећу личну карту; уверење МУП-а да 
лице није осуђивано са правним последицама у смислу 
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење да није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу 
бити старија од шест месеци. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику доставља и доказ да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпити рад, 
издат од стране надлежне високошколске установе. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Учесник конкурса који не жели сам да 
прибави и достави доказе о испуњености услова који се 
могу прибавити по службеној дужности, попуњава Изјаву 
у којој даје сагласност да се његов ЈМБГ користи искључи-
во у сврху прикупљања података који се односе на доказе 
које учесник конкурса не жели сам прибавити (нпр. уве-
рење о држављанству, извод из књиге рођених, ...). Фор-
мулар изјаве се може преузети у Угоститељско-туристичкој 
школи у Београду, канцеларија бр. 38 у периоду од 08.00 
до 14.00 часова. Документација се доставља путем поште 
у затвореној коверти са напоменом „Конкурс за пријем у 
радни однос”, на наведену адресу или се предаје лично на 
петом спрату у згради у канцеларији бр 28. Неблаговреме-
не пријаве као и пријаве са непотпуном и од стране јавног 
бележника неовереном копираном документацијом, неће 
бити узете у разматрање. Контакт особа: секретар шко-
ле Снежана Басарић, дипл. прав, телефон: 011/2633-250, 
011/2631-899.

УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник наставног предмета 
Агенцијско и хотелијерско пословање 

(практична настава, практична настава у 
блоку и Професионална пракса)

на одређено време преко 60 дана (до четири 
године, ради замене наставника који је 

именован за директора)

Наставник наставног предмета 
Агенцијско и хотелијерско пословање 

(практична настава, практична настава у 
блоку и Професионална пракса)

на одређено време преко 60 дана, до краја 
текуће школске године (31.08.2023.) ради 

замене наставника који је именован за 
помоћника директора

УСЛОВИ: Угоститељско-туристичка школа, у свом саставу 
има и школску радионицу хотел „Палас”, који се налази у 
Београду, Топличин венац 23, тако да се послови обављају 
у наведеном објекту. У радни оснос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним законом: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима: 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Прописани услови доказују се прили-

ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1тачка 1), 3), 4), 
5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одговарајуће високо образовање за 
обављање послова наставника прописано је чл. 140 и чл. 
142 Закона о основама система образовања и вапитања. 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) лице из става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. 4) Обавезно образовање, за наставнике, из чл. 
140 Закона је и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европских системом преноса 
бодова. Наведено образовање, уколико нема, наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни оснос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/2022 
и 14/2022) одредбом члана 4 став 1 тачка 25) прописана 
је стручна спрема наставника: Агенцијско и хотелијерско 
пословање, Смештај у сеоском туристичком домаћинству, 
Професионална пракса (за образовне профиле туристич-
ко-хотелијерски техничар и туристички техничар): (1) 
дипломирани економиста; (2) дипломирани туризмолог; (3) 
дипломирани географ-туризмолог; (4) дипломирани геог-
раф (туризмолог); (5) дипломирани економиста-менаџер 
за туризам, смер туристички менаџмент; (6) дипломирани 
економиста-менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски 
менаџмент; (7) дипломирани менаџер у туризму; (8) дипло-
мирани менаџер у хотелијерству; (9) мастер економиста, 
претходно завршене основне академске студије у области 
економије; (10) мастер туризмолог, претходно завршене 
основне академске студије у области економије или гео-
графије; (11) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму Тури-
зам и хотелијерство; (12) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области географије, 
туризма и хотелијерства; (13) мастер менаџер, претходно 
завршење основне академске студије на студијском програ-
му: менаџер у туризму или менаџер у хотелијерству; (14) 
мастер менаџер, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Хотелијерство и туризам; 
(15) мастер професор предметне наставе, претходно завр-
шене основне академске студије у области Економије; (16) 
мастер професор предметне наставе, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму Туризам 
и хотелијерство; (17) мастер професор стручних предмета, 
претходно завршене основне академске студије у области 
Економије; (18) мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије на студијском 
програму Туризам и хотелијерство; (19) мастер пословни 
информатичар, претходно завршене основне академске 
студије на студијском програму Економија, пословно упра-
вљање и статистика. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесник конкурса дос-
тавља: кратку биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе којом потврђује стручну спрему; ориги-
нал или оверену фотокопију: уверења о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију или очитану важећу личну карту; уверење 
МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама 
у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење да није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уверења не могу бити старија од шест месеци; уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља и доказ да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпити рад, издат од стране надлежне висо-
кошколске установе. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Учесник 
конкурса 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 конкур-

Наука и образовање
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са не жели сам прибавити (нпр. уверење о држављан-
ству, извод из књиге рођених, ...). Формулар изјаве 
се може преузети у Угоститељско-туристичкој школи 
у Београду, канцеларија бр. 38 у периоду од 08.00 до 
14.00 часова. Документација се доставља путем поште 
у затвореној коверти са напоменом „Конкурс за пријем у 
радни однос”, на наведену адресу или се предаје лично 
на петом спрату у згради школе у канцеларији бр 28. 
Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном 
и од стране јавног бележника неовереном копираном 
документацијом, неће бити узете у разматрање. Контакт 
особа: секретар школе Снежана Басарић, дипл.прав, 
телефон: 011/2633-250, 011/2631-899.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”

11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

Наставник географије
на одређено време ради замене запосленог 

који обавља послове директора

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спре-
ме према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи кан-
дидат треба да испуњава услове за заснивање радног 
односа предвиђене чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: 1. да поседује 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, 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 дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад; Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Потуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (уз мастер диплому доставља се 
и диплома о завршеним основним академским студија-
ма); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања из казнене евиденције МУП-а 
и суда не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци). Рок за пријављивање кан-
дидата на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговреме и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Пријаве доставити лично или путем препоруче-
не поште на адресу школе: Основна школа „Дуле Карак-
лајић”, Дула Караклајића 35а, 11550 Лазаревац. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон: 011/8123-915. Конкурс ће спровести 
конкурсна комисија, која ће бити именована посебним 
решењем, на основу члана 154 став 3 Закона о основама 
система васпитања и образовања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11564 Степојевац, 7. октобра 219
тел. 011/8141-502

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду, треба да испуњава 
и услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да поседује одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 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, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) за рад на рад-
ном месту наставник математике; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван 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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију као и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна 
српски језик и језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар, кандидати достављају следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању (уз мастер диплому доставља се и диплома о 
завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству (оргинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од шест месеци; доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције МУП-а (оргинал или оверену фото-
копију) не старије од шест месеци; доказ о знању српског 
језика, достављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, 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 при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју име-
нију директор школе посебним решењем. Конкурс ће бити 
објављен у електронском издању у публикацији “Послови”. 
Пријаве доставити у затвореној коверти лично или путем 
препоручене поште на адресу школе: Основна школа „Вук 
Караџић”, 7. октобра број 219, 11564 Степојевац, са назна-
ком „Пријава на конкурс за радно место наставник мате-
матике”.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област 

Биолошко инжењерство, за наставни 
предмет Биологија
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије – факултет природ-
но-математичких наука, стечен научни назив доктора нау-
ка из одговарајуће научне области и способност за настав-
ни рад.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Организација полиције, 
за наставни предмет Организација и 

тактика полиције
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије – Криминалистич-
ко-полицијска академија, Полицијска академија, правни 
факултет, Војна академија или факултет безбедности, сте-
чен академски назив магистра или најмање стручни назив 
специјалисте академских студија из одговарајуће научне 
области и способност за наставни рад.

Наставник у звању наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески 
језик, за наставни предмет Енглески 

језик 1
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије – филолошки факул-
тет (енглески језик), стечено високо образовање - мастер, 
објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад.

Наставник у звању наставника страног 
језика за ужу научну област Енглески 
језик, за наставни предмет Енглески 

језик 2
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршене основне студије – филолошки факул-
тет (енглески језик), стечено високо образовање - мастер, 
објављени стручни радови у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад.

Наставник у звању наставника 
криминалистичко-полицијских и 

безбедносних вештина
на период од 4 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: оспособљеност за криминалистичко-полицијске и 
безбедносне вештине, стечено високо образовање - мас-
тер, објављени стручни радови у одговарајућој области и 
способност за наставни рад.

ОСТАЛО: кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању, Статута и Правилника о поступку 
и условима за избор у звања наставника и сарадника. 
Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, нити истрага (које није старије 
од шест месеци), оверене копије диплома или уверења 
завршених степена студија, списак научних и стручних 
радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве са 
биографијом и траженим доказима о стеченом образо-
вању, достављају се Криминалистичко-полицијском уни-
верзитету у року од 8 дана од дана објављивања овог 
конкурса, на адресу Улица цара Душана бр. 196, Бео-
град, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока и 
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11564 Степојевац, 7. октобра 219
тел. 011/8141-502

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, до окончања 
мандата директора школе

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: Кандидат поред 
општих услова за заснивање радног односа из члана 24 
Закона о раду, треба да испуњава и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да поседује одговарајуће образовање, у складу са чланом 
140 Закона о о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) 
за рад на радном месту наставник разредне наставе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању однајмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију као и непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом, да зна српски језик и језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
потребну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар, канди-
дати достављају следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању (уз мастер 
диплому доставља се и диплома о завршеним основним 
академским студијама); уверење о држављанству (оргинал 
или оверену фотокопију) не старије од шест месеци; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања - уверење из казнене евиденције МУП-а (оргинал 
или оверену фотокопију) не старије од шест месеци; доказ 
о знању српског језика, достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати који су испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос, 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. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем пре-
поручене поште на адресу школе: Основна школа „Вук 
Караџић”, 7. октобра број 219, 11564 Степојевац, са назна-
ком „Пријава на конкурс за радно место наставник разред-
не наставе”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), услове предвиђене Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администрација („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), односно 
да има одговарајуће образовање стечено на студијама дру-
гог степена, (мастер академске студије, мастер струковних 
студија и специјалистичких студија) и образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова или одговарајуће образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 

септембра 2005. године, односно степен и врста стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за одговарајући предмет. Остали 
услови: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, правног сао-
браћаја и човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека мадантног 

периода директора од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), услове предвиђене Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам („Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), односно да има одгова-
рајуће образовање стечено на студијама другог степена, 
(мастер академске студије, мастер струковних студија и 
специјалистичких студија) и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова или одговорајуће образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, односно степен и врста стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти стручне 
спреме наставника стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за одговарајући предмет. Остали 
услови: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да има држављанство 
Републике Србије, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, правног сао-
браћаја и човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање, да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад.

Наставник стручних предмета из области 
економија, право и администрација, 
трговина, угоститељство и туризам

на одређено време преко 60 дана до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, право 
и администрација („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022), односно да има одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена, (мастер 
академске студије, мастер струковних студија и специја-
листичких студија) и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова или одговарајуће образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, односно степен и врста струч-
не спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама за одговарајући 
предмет. Остали услови: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да има држављанство Републике Србије, да лице није 
осуђивано правоснажном 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, примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, правног саобраћаја и човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу следећу доку-
ментацију: одштампан и попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но 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 злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање – уверење из МУП-а (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика (кандидати који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику не под-
носе овај доказ); радну биографију. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма - лекарско уверење подноси 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 
Београд, на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. О времену и месту провере упућени 
кандидати ће бити накнадно обавештени. Неће се раз-
матрати пријаве без пријавног формулара, пријаве које 
су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени 
докази који се траже конкурсом и оних кандидата кој не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Такође неће се разматрати пријаве у којима није 
тачно назначено за које радно место кандидат конкури-
ше (за свако радно место доставити посебан пријавни 
формулар). Рок за прјављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти, на наве-
дену адресу школе, Економско-трговинска школа, Кне-
за Милоша 12, 11450 Сопот, препорученом поштом са 
назнаком „За конкурс за посао”. За додатне информације 
обратите се секретаријату школе на телефон: 011/8251-
120.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/3193-844

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 122, 123, 139 и чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидат мора да има одговарајуће високо обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
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групу предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 
140 ст. 3 овог закона за наставника основне школе) висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или вишим 
образовањем), дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат мора да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценцу), да има обуку и положен испит за директора 
школе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност), да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, изу-
зетно најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, ако се на конкурс не пријави ни један кан-
дидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора 
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако 
га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лицен-
це), оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања на дужност), 
уверење о држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), потврду о 
радном стажу у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, радну биографију 
са прегледом кретања у служби и предлогом плана рада 
директора школе, уверење да 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 
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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију), доказ о знању српског 
језика уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о физичкој, психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима не старије од 6 месеци - 
прибавља се пре закључивања уговора о раду, доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника уколико га поседује), 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (достављају само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора устано-
ве). Неблаговремена и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на Конкурс за избор директора са 
доказима о испуњености услова подносе се лично или 
препорученом пошиљком на наведену адресу са назна-
ком “Конкурс за избор директора школе” у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”

Кладово
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

тел. 019/808-068

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, и то: 
дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музи-
чар – усмерење пијаниста, академски музичар пијаниста, 
мастер музички уметник, професионални статус - клави-
риста; 2) психичка, физичка и здравствена способности 
за рад са децом и ученицима; 3) држављанство Репу-
блике Србије; 4) знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; 5) неосуђиваност 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. 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 стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 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 дискриминатор-
ног понашања (потврда из надлежне полицијске управе). 
Пријаве треба послати на адресу: Основна музичка школа 
„Константин Бабић”, 19320 Кладово, 22. септембар 13. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, преко мејл адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и 
преко телефона 019/808-068.

ОШ “ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ”
19215 Злот, Трг Петра Радовановића бб.

тел. 030/2561-022
e-mail: ospetarradovanovic@gmail.com

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”. бр. 24 /05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС и 
113/17, 95/18 - аутентнчно тумачење), испуњава и услове 
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и то да: а) има одговарајуће 
образовање из области правних наука: на студијама другог 
степеиа (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. год.; б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичннх дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство Републи-
ке Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
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) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Докази који се прилажу на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете; оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; уве-

рење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника (изузетно у градовима и општина-
ма 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). Фото-
копије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовреме-
не, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на адресе које су навели у 
својим пријавама. По пријему резултата психолошке про-
цене способности за рад са ученнцима конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Конкурсна комисија ће са канди-
датима са листе обавити разговор у школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену обављања разговора бити 
обавештени на бројеве телефона или имејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у орнгиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду) неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуње-
носги услова слати на горе наведену адресу.

ОМШ “МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1

тел. 030/459-068

Наставник корепетиције
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 80% радног 

времена

Наставник хора
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019. 6/2020 и 129/2021) 
и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка у осповној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 18/2013, 2/2017. 9/2019, 1/2020. 9/2020 
м 18/2020); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају прмјавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете), а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 4) и 5), подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњеносги услова из тач-
ке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати, поред краће биографије, треба да приложе (у 
оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по 
службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају 
се у затвореној коверти, лично или путем поште на горе 
наведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс” сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по 
конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на број телефона: 030/459-068.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3

тел. 019/541-974, 019/544-560

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

дана до његовог повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то да: имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник РС”, бр. 4/2022); да имају психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да поднесу следећа документа: одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министар-
ства просвете); ЦВ са кратком радном биографијом; дипло-
му о стеченом образовању или уверење о дипломирању 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања; извод из матичне књиге рође-
них – нови образац (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угвора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комиисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, 
упућују на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши национална служ-
ба запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса могу се поднети лично или поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком “Пријава за конкурс”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће раз-
матрати. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
019/544-560.

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

тел. 030/590-142

Професор разредне наставе
подручне школе Голубиње, на одређено 
време ради замене запослене до њеног 

повратка са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 139 , 140, а у вези са 
чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), у 
складу са Законом о високом образовању, односно обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 
2/16, 10/16, 3/17, 11/19...4/21). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 

складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да посе-
дује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној 
фотокопији); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подно-
си пре закључења уговора о раду са изабраним кандида-
том); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнућа, за кривично 
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава пријав-
ни 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: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању 
са исправом којом се доказује да је кандидат стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит –испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављн-
ству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена фото-
копија). Кандидат мора да зна српски језик. Кандидати чије 
су пријаве потпуне и благовремене и уз које су приложе-
ни сви докази и који испуњавају услове за оглашено рад-
но место, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање применом стандардизованих посту-
пак, о чему ће кандидати бити обавештени путем e-mailа 
или бројева телефона које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама 
секретара школе у ОШ “Вук Караџић”, Стевана Мокрањца, 
број 14, 19220 Доњи Милановац, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе 
или путем e-mailа које су навели у пријави. За доказе који 
су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у 
складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 
95/18 - аутентично тумачење) и уз сагласност запосленог 
(образац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати 
на напред наведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко телефона 
030/590-142.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
“КИРИЛО САВИЋ”

Ивањица, Кирила Савића бб.
тел./факс: 032/5661-209, 5661-421

e-mail: osksavic@gmail.com

Професор ликовне културе
за 80% радног времена

Професор математике
за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са 
чланом 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања(„Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и има одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 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, 18/21, 1/22 и 2/22). Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају следећу документацију: 1) 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) 
лекарско уверење да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 3) 
доказ 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 понашање; 
4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених; 6) доказ 
о познавању српског језика као језика на којем се оства-

рује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли средње, више или високо образовање на српском 
језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Подносе 
се оверене фотокопије и исте се не враћају кандидатима. 
Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаву са документима слати на адресу школе или 
лично предати у секретаријат школе, сваког радног дана, у 
времену од 09.00 до 13.00 часова. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 032/5661-209, сваким радним 
даном, у времену од 09.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАЈОР ИЛИЋ”

32258 Кушићи

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” број 88/2017, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и услове прописане Правилником о ближим условима 
за избор директора установе образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 108/2015), и то: да има одго-
варајуће високо образовање за наставника у основној 
школи, односно педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да против њега није 
покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела, непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, као језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у 
оригиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; 
уверење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага, уве-
рење издато од надлежне полицијске управе о казненој 
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
1) Закона о основама система образовања и васпитања 
и уверење привредног суда да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности - сва три уверења не старија од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије (у оригиналу 
или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фото-
копију); доказ / уверење да кандидат има обуку и поло-
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жен испит за директора школе (у оригиналу или оверену 
фотокопију). Пријава која не буде садржала доказ / уве-
рење о савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат 
буде изабран биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао на српском 
језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је положио испит из српског јези-
ка - оригинал или оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује (оверена копија), 
у супротном је потребно доставити потврду надлежне 
школске управе, да није вршен стручно-педагошки над-
зор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата који је претходно обављао дужност директора шко-
ле (оверена копија), у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне школске управе да у периоду његовог 
мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; 
биографију, са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, са кратким прегледом кретања у служби, струч-
ном усавршавању и предлогом програма рада директо-
ра школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима - лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
достављају се у затвореним ковертама на адресу: ОШ” 
Мајор Илић”, бб., 32258 Кушићи, са назнаком „За конкурс 
за директора школе” или предати лично у просторијама 
секретаријата школе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, тел. 063/657-582), 
032/5678-206.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, Милинка Кушића 112
тел. 032/661-513

Спремачица
УСЛОВИ: Општи услови: да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да је држављанин 
Србије; основно образовање: I степен стручности, заврше-
на основна школа. Потребна документација: радна био-
графија, оверена фотокопија дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење МУП-а 
да лице није осуђивано прибавља послодавац за лице са 
којим ће бити закључен уговор о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Директор након истека 
рока за подношење пријава врши ужи избор кандидата 
које упућује на проверу способности. Пријаву са докази-
ма о испуњавању тражених услова и сажету биографију 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу Дома, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт телефон: 032/661-513.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЧАЧАК
32000 Чачак

Епископа Никифора Максимовића 8

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да: 1) има одговарајуће високо 
образовање сходно чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
здравство и социјална заштита (“Сл. гласник РС”- Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022 од 5. маја 2022. год); 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова (уз пријавни фор-
мулар): оригинал или оверена копија дипломе о одго-
варајућем образовању; оригинал или оверена копија о 
држављанству Републике Србије; потврда да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 - издату по објављи-
вању конкурса; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који 
одговарајуће високо образовање није стекао на српском 
језику; биографија кандидата са контакт подацима. Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима није саставни део прија-
ве на конкурс од стране кандидата. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који с може наћи на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и да докумен-
тацију која доказује испуњеност услова конкурса, заједно 
са одштампаним пријемним формуларом доставе школи са 
назнаком “За конкурсну комисију” у року 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве 
без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа 
о испуњавања свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. 
Пријаве слати на адресу: Медицинска школа, 32102 Чачак, 
Епископа Никифора Максимовића 8, или предати лично у 
просторијама школе радним даном од 8.00-12.00 часова.

ЈАГОДИНА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35237 Ресавица, Шести август 21

тел. 035/8627-270

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 или 3 члана, и члана 122 
став 2-6; чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психоло-
га школе; стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника, и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на, дужност); 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 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 
није правноснажно осуђиван за привредни преступ, за 

све кандидате; да се не води кривични поступак - није 
покренута истрага против кандидата; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања; доказ о разултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); доказ о разултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно); доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу школе ОШ „Вук Караџић” 35237 
Ресавица, Шести август 21, лично или поштом, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. Ближа обавештења 
могу се добити код секретара школе, радним даном од 
9.00 до 14.00 часова, на телефон: 035/8627-270, имејл: 
osvukresavica@gmail.com.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА”
35000 Јагодина, Багрданска 7

тел. 035/251-329

Наставник машинства и обраде метала 
(предмети из ове области) 

Помоћни наставник

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020, 129/21), потребно је да 
има: за обављање послова наставника машинства и обра-
де метала (предмети из ове области) одговарајуће образо-
вање за послове наставника у складу са члановима 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Обавезно образовање из члана 142 Закона је обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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 настав-
ник, који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
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за лиценцу има ово образовање. Поред услова предвиђе-
них законом, кандидат за обављање послова наставника 
машинства и обраде метала (предмети из ове области) 
треба да има одговарајуће образовање у складу са пози-
тивноважећим правилником о степен и врсти образоања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника. Кан-
дидат за обављање послова помоћног наставника треба 
да има одговарајуће образовање у складу са позитивно 
важећим правилником о степен и врсти образоања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехника (за све обра-
зовне профиле, смер енергетски). Кандидат за обављање 
послова техничара инвестиционог и техничког одржавања 
уређаја и опреме треба да има одговарајуће образовање: 
трећи или четврти степен стручне спреме машинске или 
електро струке, у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Електротехничкој и грађевин-
ској школи „Никола Тесла” у Јагодини. 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 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 
и родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар поднети: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми (уколи-
ко је кандидат завршио образовање по прописима који 
важе после 10. септембра 2015. године доставља овере-
ну фотокопију дипломе са основних студија и и оверену 
фотокопију дипломе са мастер студија), доказ о неосуђи-
ваности, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених, лекарско 
уверење о психофизичкој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља кандидат пре закључивања уговора 
о раду), доказ о знању српског језика (ако кандидат прила-
же диплому о завршеном школовању на српском језику не 
треба да доставља додатне доказе за овај услов). Непотпу-
не, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријани формулар са документацијом слати на горе 
наведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96

тел. 035/8470-809

Наставник математике 
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021), односно да има стечено 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022), за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада за предмет мате-
матика; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021), односно да има сте-
чено одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022), за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада у раз-
редној настави; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе 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; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021), односно да има сте-
чено одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022), за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада у раз-
редној настави; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе 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; да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, школи 
треба да достави и: кратку биографију; доказ о одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверену копију дипло-
ме о стеченом високом образовању, а за кандидате који су 
завршили мастер студије и оригинал или оверену копију 
дипломе са основних студија и са мастер студија); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија, на обрасцу који важи трајно); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности 
за кривична дела наведена у условима и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава 
на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт 
телефон), радно место за које кандидат конкурише. Канди-
дати који су доказали да испуњавају услове конкурса, чије 
су пријаве благовремене и потпуне биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. Неблаго-
времене, непотпуне, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс 
са потребном документацијом са назнаком “За конкурс за 
радно место _____” доставити на горе наведену адресу. 
Телефон за контакт је 035/8470-809.

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21) и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групе предмета, 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука ако има 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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; да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у Гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
број 4/2022, 14/2022 и 15/2022) и то: 1. професор односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност; 2. професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; 3. професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; 4. професор 
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; 5. 
професор југословенске књижевности и српског језика; 6. 
професор југословенске књижевности са страним језиком; 
7. професор српског језика и књижевности; 8. професор 
српске књижевности и језика; 9. професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; 10. дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; 11. дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; 12. дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; 13. 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност, Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност; Компаратив-
на књижевност са теоријом књижевности); 14. мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик, Српски језик 
и 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 компа-
ративна књижевност; Српски језик као страни); 15. мастер 
професор предметне наставе; 16. мастер професор књи-
жевности и језика (србиста). 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 књи-
жевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност, Србистика; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобрасћаја 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 срп-
ски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да 
поднесу следећа документа: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију; 
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању (кан-
дидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских, 
односно струковних студија) или ако није издата диплома, 
уверење о стеченом високом образовању са основних и 
са мастер студија; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
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копију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности – оригинал или оверену копију уверења из казнене 
евиденције МУП-а - надлежне полицијске управе не старију 
од 6 месеци; доказ о познавању језика на којем се осварује 
образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику.

Наставник за рачунарску групу 
предмета у гимназији, за ученике са 

посебним способностима за рачунарство 
и информатику, за предмете 

програмирање са 50% радног времена 
и веб програмирање са 16% радног 

времена
за 66% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 129/21) и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20, 129/21) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групе предмета, 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука ако има 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, 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, да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 
4/22, 14/22 и 15/22) и то: 1. професор информатике однос-
но дипломирани информатичар; 2. професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и 
информатика; 3. дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; 4. дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; 
5. дипломирани инжењер за информационе системе, одсе-
ци за информационе системе и информационе системе и 
технологије; 6. дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за информационе системе 
и информационе системе и технологије; 7. дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информационе 
системе и информационе системе и технологије; 8. дипло-
мирани инжењер информатике односно дипломирани 
инжењер рачунарства; 9. дипломирани информатичар; 
10. дипломирани информатичар- пословна информатика; 
11. дипломирани информатичар - професор информатике; 
12.дипломирани информатичар - мастер; 13.дипломирани 
професор информатике- мастер; 14. дипломирани инфор-
матичар – мастер пословне информатике; 15. мастер мате-
матичар; 16. мастер информатичар; 17. мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства; 18. мастер инжењер 
информационих технологија; 19. мастер инжењер органи-
зационих наука (студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке); 20. мастер професор информатике и матема-
тике; 21. мастер физичар (професионални статус мастер 
физичар професор физике и информатике) са претходно 
стеченим стручним називом дипломирани физичар. Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати, у 
оквиру завршених основних студија, положено најмање 
пет предмета из области рачунарства и информатике (од 
тога најмање један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика, што доказују потврдом 
издатом од стране високошколске установе. 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобрасћаја 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 срп-
ски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да 
поднесу следећа документа: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију; 

оверену копију дипломе о одговарајућем образовању - кан-
дидат који има стечено академско звање мастер доставља: 
оверену копију дипломе мастер академских студија другог 
степена са овереном копијом додатка ове дипломе као и 
оверену копију дипломе основних академских, односно 
струковних студија. Кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и потврду високошколске уста-
нове о положеним предметима из области рачунарства и 
информатике: један из области Програмирање и најмање 
један из области Објектно програмирање и најмање три 
предмета из области математика; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије; ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 
доказ о неосуђиваности – оригинал или оверену копију уве-
рења из казнене евиденције МУП-а - надлежне полицијске 
управе не старију од 6 месеци; доказ о познавању језика на 
којем се осварује образовно- васпитни рад кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику (доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). 

ОСТАЛО: Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор школе. 
Решење о избору кандидата доноси директор школе. Кан-
дидати који који испуњавају услов за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона, у року у року од 8 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. Пријавни 
формулар са документацијом доставити лично у секрета-
ријат школе у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на 
конкурс за ____“ или слати поштом на адресу: Гимназија, 
35230 Ћуприја, Карађорђева 57. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве као и пријаве са неовереном документацијом 
се неће разматрати а сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона. Лице за контакт: Тимотије-
вић Снежана секретар тел. 035/8470-622.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35213 Деспотовац, Рудничка 1

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

Наставник машинске групе предмета

Чистачица
УСЛОВИ: општи услови: 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање: за радно место референт за правне, 
кадровске и административне послове кандидат треба 
да има средње образовање у четворогодишњем трајању 
(гимназија, економкси и ли правни смер); за радно 
место чистачица кандидат треба да има стечено основно 
образовање; за радно место наставник машинске групе 
предмета треба да поседује одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 3 т. 7), 8), 10) и 15) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гл. РС 
- Просв. гл.”бр. 4/22, 15/22); 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова и то: доказ о стеченом 
образовању, диплома односно сведочанство (оригинал 
или оверена копија); уверење МУП-а да није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 т 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ 
о знању српског језика подносе само кандидати које 

образовање нису стекли на српском језику. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурс спроводи конкурсна комисија у складу са чл. 
154 Закона о основама система образовања и васпитња. 
Кандидати се у року од 8 дана упућују на психолошку 
процену радне способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошлај-
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 децом и ученицима. конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима сачињава образложену листу 
свих кандидта који испуњавају услове и доставља дирек-
тору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу школском одбору у 
року од 8 дана од дана достављања решења. Школски 
одбор одлучује о жалби у року од 15 дана од дана под-
ношења жалбе: кандидат који је учестворао у изборном 
поступку има право да под надзором облашћеног лица у 
школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу 
са законом, Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непо-
средно у секретаријату школе или препорученом поштом 
на горенаведену адресу. са назнаком “За конкурс”. Теле-
фон за додатне информације: 035/611-105.

ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб.

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава упште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
члановим 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон 10/19, и 6/20 и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 10/2016 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/201/8 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022) и то да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама на 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 одноносно 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, 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне стручне области или 
области педгошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне облсти пед-
гошких наука мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне обасти за одговарајући 
предмет, одноносно групу предмета. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада на пословима наставник 
разредне наставе може да изводи: 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, 
професор разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу. У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три м есеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривиично 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 
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које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад.

Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, одлука УС, 113/17, и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бт. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон 10/19, 6/20 и 129/21): 1) да има одговарајуће 
образовање стечено средње образовање, односно трећи 
и четврти степен смер - занимање столар, бравар, водо-
инсталатер, машинске, грађевинске, електро струке које 
има способност одржавања електроинсталација, положен 
испит за рад на судовима под притиском за послове руко-
вања постојењима у котларници, у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у школи; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичниј интернет страници Министарства просвете, 
потребну документацији, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи и то: уверење о 
држављанству Републие Србије, не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом) оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању - доказ надлежне 
полицијске управе 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 родоскрвнуће, 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 добра зашитћених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом утврђено дискриминторно пона-
шање, доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно васпитни рад у школи (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на коме се ост-
варује образовно васпитни рад у школи); радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос пожељ-
но доставити. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидт пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са уеницима и обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 
дана од дана достављања образложења листе, рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу са 
назнаком “За конкурс ____ (навести радно место за које се 
конкурише”, или доставити лично у секретаријату школе 
радним данима од 8.00 до 14.30 часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем 
телефона: 035/8223-214. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб.

Наставник практичне наставе у подручју 
рада саобраћај, инструктор вожње Б 

категорије
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове за 
пријем у радни однос утврђене у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), као и услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај. Услови у погледу стручне спреме: дипломира-
ни саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 
саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друм-
ски и градски саобраћај и транспорт; наставник практичне 
наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер, однос-
но инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и 
градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транс-
порт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије из саобраћајног инжењерства 
на студијском програму, односно модулу: друмски и град-
ски саобраћај и транспорт – транспорт; друмски и градски 
саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја; 
саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, 
завршене основне академске студије из саобраћајног 
инжењерства на студијском програму, односно модулу: 
друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт; дру-
мски и градски саобраћај и транспорт – безбедност друм-
ског саобраћаја; саобраћај и транспорт; мастер струковни 
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије 
из саобраћајног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски сао-
браћај; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завр-
шене основне струковне студије из саобраћајног инжењер-
ства на студијском програму, односно модулу: друмски и 
градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер 
саобраћаја, завршене основне струковне студије из сао-
браћајног инжењерства на студијском програму, односно 
модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; 
возач моторних возила – инструктор; инструктор вожње; 
возач инструктор – специјалиста. Кандидат мора да има 
претходно положен специјалистички испит одговарајуће 
категорије за возача моторних возила – инструктора или 
инструктора вожње или возача инструктора – специјалисту. 
Остали услови: да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријавни формулар за конкурс налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Сви докази о испуњености услова достављају се у оригина-
лу или овереној фотокопији. Поред преузетог и попуњеног 
формулара, потребно је доставити: Оверену фотокопију 
или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању у складу са одредбама Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) извод из мати-
чне књиге рођених (на новом обрасцу); уверење из суда 
да против лица није покренут и да се не води кривични 
поступак за наведена кривична дела, уверење Министар-
ства унутрашњих послова - надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци); радну 
биографију. Лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају се у ориги-
налу или овереној фотокопији.

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове за 
пријем у радни однос утврђене у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), као и услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), односно да има одговарајуће образо-
вање из области правних наука из члана 140 став 1 Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије) из области правних наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
из области правних наука, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Пријавни формулар за конкурс налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете. Сви докази о 
испуњености услова достављају се у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Поред преузетог и попуњеног формулара, 
потребно је доставити: Оверену фотокопију или оверен 
препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању у 
складу са одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству Републике 
Србије, (не старије од 6 месеци) извод из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу); уверење из суда да се против 
лица није покренут и не води се кривични поступак за наве-
дена кривична дела, уверење Министарства унутрашњих 
послова - надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван (не старије од шест месеци); радну биографију.. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после 
доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на адресу: Техничка школа, Кнеза Мило-
ша бб., са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон школе 035/8471-772, 
8472-466, или лично код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН НЕМАЊА”

35215 Стењевац, Стењевац бб.

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Предвиђени чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6720 и 129/21) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник „ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/16, 
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022 кандидат мора 
да има: 1. одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких натука; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисципинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи: Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
- математика може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
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- 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 - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар- професор математике, мастер инжењер примењене 
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 поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има: 2. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик, језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
(http://www.mpn.gov.rs) а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: уверења о држављанству не старије од шест 
месеци; извод из МКР (са холограмом); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању (која је прописно оверена код 
јавног бележника); 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање издато по објављивању конкур-
са, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад- српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће установе 
да је кандидат положио испит из српског језика; радну био-
графију (осим за лица која први пут заснивају радни однос). 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној копији. Неблаго-
времене, и непотпуне пријаве неће се разматрати и биће 
одбачене. Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна 
комисија након обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају прописане услове у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове конкурса, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са ученицима и 
обавља разговор са кандидатима са листе. Директор доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова слати на адресу: Основна школа 
„Стеван Немања”, Стењевац бб., 35215 Стењевац са назна-
ком “За конкурс”. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију.

Референт за правне, администативне и 
кадровске послове

са 50% норме

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: одговарауће обра-
зовање и то: средње образовање у трајању од четири годи-
не, у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавном 
сектору и Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Стеван Немања” Стењевац (правно- еко-
номског смера); има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицим, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање издат по објављивању конкурса, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик, језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете (http://www.mpn.gov.rs) а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи и то: уверења о држављанству не 
старије од шест месеци; извод из МКР (са холограмом); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању (која је прописно 
оверена код јавног бележника); доказ надлежне поли-
цијске 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање издато 
по објављивању конкурса, доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад- српски језик, у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика.Радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос). Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној копији. Неблаговремене, и непотпуне пријаве неће 
се разматрати и биће одбачене.Одлуку о избору кандидата 
доноси конкурсна комисија након обављеног разговора са 
кандидатима који испуњавају прописане услове у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који испуњавају услове конкурса, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима са лис-
те. Директор доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са доказима о испуњености услова слати на адре-
су: Основна школа „Стеван Немања”, Стењевац бб., 35215 
Стењевац са назнаком “За конкурс”. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Наставник практичне наставе у 
машинству

за све образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у првом разреду и 
за образовни профил машински техничар за 
комјутерско конструисање у трећем разреду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 
и 95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада машинство и обрада метала („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/22) и то: дипломи-
рани машински инжењер; дипломирани инжењер машин-
ства; професор машинства; професор технике и машин-
ства; дипломирани инжењер за управљање техничким 
системима-климатизација, грејање и хлађење; дипломи-
рани инжењер за управљање техничким системима-про-
цесна техника; дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима –одржавање машина; струковни 
инжењер машинства, из области машинско инжењерство; 
инжењер машинства; машински инжењер; дипломирани 
инжењер за развој машинске струке; виши стручни рад-
ник металске струке; наставник практичне наставе метал-
ске струке; мастер инжењер машинства, претходно завр-
шене студије првог степена –основне академске студије 
у области машинског инжењерства; струковни инжењер 
машинства; специјалиста струковни инжењер машин-
ства, претходно завршене струковне студије у машин-
ству; одговарајуће средње стручно образовање у области 
машинства, положен одговарајући специјалистички одно-
но мајсторски ипит, са петогодишњом праксом; наставник 
производног машинства; дипломирани инжењер за раз-
вој-машинска струка; струковни мастер инжењер машин-
ства; дипломирани инжењер машинства-мастер. Потреб-
но је и да је лице стекло трогодишње или четворогодишње 
образовање у подручју рада Машинство и обрада метала 
или најмање три године радног искуства на пословима 
одоварајућег профила ван образовне установе. Кандидат 
мора да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 родоскрвнуће, 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 дискримина-
торно понашање; мора да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбом члана 139 закона о основама ситема образовања 
и васпитања: да има одговарајуће образовање-завршену 
основну школу; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; мора да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у Школи (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у Школи); радну биографију (пожељно 
доставити). Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија од 
три члана коју именује директор школе. Комисија утврђује 
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испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Сви кандидати који испуњавају услове, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема разултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. 
Комисија сачињава образложену листу кандидата у року 
од 8 дана од обављеног разговора доставља је директо-
ру и директор школе доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
Прва техничка школа, Кнегиње Милице 101, 35000 Јагоди-
на, са назнаком „За конкурс” или донети лично у канцела-
рију секретара школе, радним данима до 14 часова. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, путем телефона 035/8221492. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕТШ ”СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Кнегиње Милице бб.

Наставник предметне наставе, правне 
групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр 4/2022 и 14/2022) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Економија, 
право и администарција („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 4/2022 и 14/2022) и то: (1) дипломирани 
правник; (2) мастер правник, претходно завршене основне 
академске и мастер студије у области правних наука; (3) 
мастер професор предметне наставе, претходно заврше-
не основне академске студије у области правних наука; 
(4) мастер професор стручних предмета, претходно завр-
шене основне академске студије у области правних наука; 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању (уколико је канди-
дат стекао високо образовање на студијама другог степе-
на, доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену фотокопију дипломе основних академских сту-
дија), уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ надлеж-
не полицијске управе 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 родоскрвнуће, 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 дискриминатор-
но понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 

Школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у Школи); радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) - пожељно доставити. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има одго-
варајуће образовање које је прописано Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Економско-тр-
говинској школи „Славка Ђурђевић” у Јагодини измењен 
Правилником о изменама Правилника о организацији и 
ситематизацији послова и то стечено високо образовање: 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања/услови: знање рада на рачунару; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању (уколико је канди-
дат стекао високо образовање на студијама другог степе-
на, доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену фотокопију дипломе основних академских сту-
дија), уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ надлеж-
не полицијске управе 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 родоскрвнуће, 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 дискриминатор-
но понашање, не старији од 6 месеци; доказ о знању српс-
ког језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
Школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад у Школи); радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) - пожељно доставити. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.

Наставник практичне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 
95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има одго-

варајуће образовање у складу са чланом 140 став 3Зако-
на о основама система образовања и васпитања (на сту-
дијама првог степена (основне академске студије, односно 
основне струковне и специјалистичке струковне студије) 
студије у трајању од три године или више образовање) 
или са одговарајућим средњим образовањем и положеним 
специјалистичким, односно мајсторским испитом и пето-
годишшњим радним искуством у струци и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Службени 
гласник РС – Просветни гласник” бр. 4/2022 и 14/2022 и 
то: 1) кувар- специјалиста 2) специјалиста струковни еко-
номиста за пословну економију и манаџмент угоститељст-
ва и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из 
области предмета.; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старији од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у Школи (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на језику на коме се остварује образов-
но-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 кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Оригинали уверења не смеју бити старији од 
шест месеци. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
ЕТШ”Славка Ђурђевић”, Кнегиње Милице бб, 35000 Јаго-
дина, са назнаком „За конкурс” или лично у секретаријату 
школе, радним данима од 7, 30 до 14, 30 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе, путем телефона 035/251-602.Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ”
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

Наставник предметне наставе, предмет 
српски језик

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. Кандидат треба да 
има одговарајуће високо образовање – за радно место 
наставника, треба да испуњава услове из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и да испуња-
ва услове у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019) 1) 
студије другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
и то1) студије другог степена из научне односно стручне 

Наука и образовање
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области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интидисциплинарне, мултидисциплинарне 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 урешивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка 2 овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Остали услови: психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма; да лице које конкурише 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
у за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказује се изводом из казнене еви-
денције); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има, у складу са чланом 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат је дужан 
да попуни пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Заједно са одштампаним пријавним 
формуларом који се налази на званичној интернет стра-
ници, школи се доставља: доказ о одговарајућем образо-
вању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
односно уверење о поседовању образовања психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова издато од 
стране одговарајуће високошколске установе; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из података 
казнене евиденције надлежне полицијске управе; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, комисија врши ужи избор кандидата, које 
упућује на претходну психолошку процену за рад са децом 
и ученицима, коју врши национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Остали услови: да 
има завршено основно образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; да лице 
које конкурише није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, 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, у за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (доказује се изводом из казнене евиденције); да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; заједно са 
одштампаним пријавним формуларом који се налази на 
званичној интернет страници, школи се доставља: доказ 
о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци; извод из података казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати се упућују 
у року од осам дана 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 осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима.конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Бошко Ђуричић”, Мила-
на Мијалковића 15, 35000 Јагодина или предати лично. 
Ближе информације се могу добити на телефон 035/245-
503 и код Секретара школе у временском периоду од 09.00 
до 13.00 часова. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

КИКИНДА

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412

Наставник енглеског језика
са 30% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
да има стечено образовање у складу са Правилником о сте-
пену 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) предвиђено за наставника енглеског језика и 
дозволу за рад (лиценцу); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и мађарски језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог 
услова цениће се у складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом 
(кретањем у служби) доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању и лиценце; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела из тачке 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који је пропи-
сан од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (налази се на сајту Министарства). Копије морају 
бити оверене, Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат треба да достави школи пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна школа „Петефи 
Шандор”, Сента Арпадова 83. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 024/811-412.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034

Наставник предметне наставе 
стручних предмета у подручју рада 

електротехника
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечена стручна спрема у складу са чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада електротехника („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022) и са чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама које остварују наставни план и програм за 
образовни профил техничар мехатронике („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 20/2015, 1/2017 
и 14/2020) за следеће предмете: електроника, дигитал-
на електроника и микроконтролери, рачунарска логика, 
електрични погон и опрема у мехатроници, оперативни 
системи, опрема погон и управљање у мехатронским сис-
темима, системи управљања у мехатроници. Општи усло-
ви за пријем у радни однос из чланова 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) стечено 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 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, 
при чему кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наставник предметне наставе стручних 
предмета у подручју рада машинство и 

обрада метала
УСЛОВИ: стечена стручна спрема у складу са чланом 3 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022 
и 15/2022) за следеће предмете: моделирање машински 
елемената и конструкције, пројектовање технолошких 
система, технологија машинске обраде, програмирање 
компјутерски управљане машине, компјутерска графика. 
Општи услови за пријем у радни однос из чланова 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) стечено 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука, при чему кандидат мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, 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.

Наставник немачког језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: општи услови за пријем у радни однос из чла-
нова 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања: стечено високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: општи услови за пријем у радни однос из чланова 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) стечено високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, при чему кандидат мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Секретар
УСЛОВИ: општи услови за пријем у радни однос из чланова 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: 1) стечено високо образовање из области правних 
наука: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, при чему кандидат мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 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.

ОСТАЛО: 2) психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) познавање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски језик). Докази о испуњавању услова (не 
старији од 6 месеци рачунајући од дана пријаве): пријав-
ни формулар (са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја); потписана биографија кан-
дидата, оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци 
(ако кандидат поседује), оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о неосуђиваности и оригинал или оверена 
фотокопија потврде Повереника за заштиту родне равноп-
равности да није утврђено дискриминаторно понашање. 
Не захтева се доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (мађарски и српски језик). Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. Кандидат 
који буде изабран за пријем у радни однос пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и ученицима. 
Рок за подношење пријава 30 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Снежана Завишић на бројеве телефона: 024/853-
034 и 024/855-555. Начин подношења пријаве: у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс” лично или путем поште 
са повратницом, на горе наведену адресу.

ОШ “1. ОКТОБАР”
23316 Башаид, Војвођанска 65

тел. 0230/468-033

Чистачица - послужитељ
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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 и 

95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба да испуња-
вају посебне 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, 
6/2020 и 129/2021): 1) да имају одговарајуће образовање 
за рад на раном месту чистачица-послужитељ: завршена 
основна школа 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (нала-
зи се на званичној интернет страници Министарства про-
свете), потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потписана биографија кандидата, оверена копија дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању, ориги-
нал / оверена копија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оригинал / оверена копија (не старија од 6 
месеци) уверења о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова, доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно васпитни рад уколико 
је неопходан (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику), извод из матичне књиге рођених 
нов образац (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. По доставље-
ном извештају са кандидатима ће се обавити разгоор. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу Оливера 
Нецин, шеф рачуноводства 0230/468-033 Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
радно место чистачица - послужитељ”.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
23300 Кикинда, Краља Петра Првог 63

тел. 0230/400-390

Административни радник
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у чл. 139 Закона о основама система обарзовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/2021): да има средње образовање, четвртог или петог 
степена стручне спреме (у погледу образовања потребно 
је да има: одговарајуће средње образовање, четвртог или 
петог степена степена стручне спреме, економске, админи-
стративно финансијске струке или положен стручни испит 
економске групе предмета); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 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 (доставља се 
уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на 
српском језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
шест месеци); радну биографију (уколико је имају); потвр-
ду о неосуђиваности издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од дана објављивања конкурса) оригинал или 

оверена фотокопија, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловну казну затвора у трајању од најмање три 
месеца као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица или родоскрњавење, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабра-
ног кандидата пре закључивања уговора о раду; доказ о 
знању српског језика су у обавези да доставе кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интеренет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају горе наведену документацију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна нацио-
налана служба за запошљавање применом стандрадизова-
них поступака. Након достављања резултата психолошке 
процене за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Пријаве слати у затвореном омо-
ту са назнаком „За конкурс – административни радник” на 
горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на број телефона 0230/400-390.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250

Наставник - виши предавач за област 
Физичко васпитање и спорт, ужа 

област Методика наставе физичког и 
здравственог васпитања

на период од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука. Поред наведене стручне спреме 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе: 1. држављан-
ство Републике Србије, 2. здравствену способност, 3. да 
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело 
у складу са чл. 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и 
стручну биографију са подацима о досадашњем раду; ове-
рене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа студија; 
препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и 
стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат 
изводио наставу у претходном периоду, оцену о резулта-
тима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у 
развоју наставе и развоју других делатности високошкол-
ске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као 
и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно – 
наставног подмлатка; списак научних, стручних радова, 
као и саме радове које су у могућности да доставе или да на 
други начин докажу да су објављени; све доказе о испуње-
ности услова предвиђених Минималним условима за избор 
у звања наставника на академијама струковних студија и 
високим школама струковних студија (“Сл. гласник РС” бр. 
130/2021) и одредабама Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звања наставника и сарадника у ВШС-
СОВ у Кикинди, који се налазе на web страници Школе; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству, 
не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези 
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним 
путем. Напомена: комплетну документацију доставити у 
штампаној верзији и на ЦД-у. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови” НСЗ. Конкур-
сну документацију слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс - физичко васпитање и спорт“.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА”

Доња Брњица

Секретар
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27//2018 - др. 
Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће 
образовање из области правних наука, односно да има 
завршен правни факултет (VII степен стручне спреме) и то 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су утврђива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања за које 
је изречена безусловна казна затвора у 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 и давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, потив правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, ускладу са законом, утврђено дискриматор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
познаје језик на коме се обавља васпитно-образовни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 
да познаје рад на рачунару. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете: http://www.mpn.gov.rs/ и заједно са одштам-
паним пријавни формуларом достављају установи следећу 
документацију: потписану биографију; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, ако нема положен испит за лиценцу дужан је да 
испит положи у периоду од две године од заснивања рад-
ног односа; уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности кандидат доставља пре закључења уговора; 
уверење надлежног суда није покренут кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежне службе МУП-а 
о казненој евиденцији из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије ори-
гинал ил оверена копија (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених оригинал или оверена копија;уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, подноси доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће школске установе. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
са траженом документацијом могу се понети лично или 
поштом на адресу: ОШ „Димитрије Прица”, Доња Брњица, 
38205 Грачаница.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВЛАДО ЋЕТКОВИЋ”

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија 17

Наставник информатике и рачунарства

Наставник енглеског језика и 
књижевности

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/2021). Потребна документација: држављан-
ство (оверена копија или оригинал), очитана лична карта, 
извод из матичне књиге рођених (оверена копија или ори-
гинал), диплома о високом стеченом образовању, потврда 
да кандидат није осуђиван и да се не води никакав посту-
пак, лекарско уверење, краћа биографија. Потребну доку-
ментацију кандидати достављају установи поштом или у 
секретаријату установе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

38228 Зубин Поток

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: 1. да има одговарајуће образовање; 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Поред општих услова кандидат 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 стручне спреме у складу са Правилни-
ком 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21). Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: 
диплому / уверење о стеченој стручној спреми, уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (прибавља се пре закључења уговора о раду); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи подноси кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаву на конкурс уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар преузет са званичне странице сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, са потребном 
документацијом, доставити непосредно или поштом на 
адресу: Основна школа “Jован Цвијић”,, 32228 Зубин Поток, 
Колашинских кнежева бб., са назнаком “За конкурс”. Дока-
зи 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
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Обилић

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
122, 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, - др. закон 10/2019, 27/2018, - др. закон 06/2020, 
129/2021), и то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
за наставника у основној школи, односно педагога или пси-
холога, стечено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне или 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 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно рупу предмета; 2. да има дозволу за рад 
наставника; 3. да има положен испит за директора школе 
(лиценцу директора). Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора школе, дужан је да исти положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, а ако не 
положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност му престаје дужност директора; 4. да 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
да против њега није покренут кривични поступак, доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, непостојање дис-
криминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; 5. да има држављан-
ство Републике Србије; 6. да зна српски језик, као језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад; 7. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 8. да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе доказ 
да испуњавају наведене услове, и то: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о поседовању дозволе за рад – оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; доказ о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања – потврду (оверену фотокопију или оригинал) 
о годинама рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага (не старије од 6 месеци); уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова о казненој еви-
денцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) – не старије од 6 месеци; уверење 
привредног суда да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству, 
оверена фотокопија или оригинал (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија или 
оригинал; уверење да кандидат има обуку и положен испит 
за директора школе, оригинал или оверена фотокопија 
(пријава која не буде садржала уверење о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуном, а уколико кандидат буде изабран за директо-
ра биће у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка – инспектора) уколико га поседује, оверена фотокопија; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе, оверена 
фотокопија (у супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе, да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно-педагошки надзор школе); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима издато од стране надлежне 
здравствене установе; доказ да кандидат зна српски језик 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (за 
кандидате који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Рок за пријаву кандидата је 30 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаву 
са пратећом документацијом доставити лично или слати на 
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић”, 38212 Обилић, 
Цара Душана 7, са назнаком „Пријава за конкурс за избор 
директора”. 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
”МИХАЈЛО ПУПИН”

Сушица

1. Наставник групе стручних предмета за 
област електротехника

за 50% норме

2. Наставник групе стручних предмета за 
област информатика

за 50% норме

3. Помоћни радник – чистачица

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника за средње стручне школе; 
2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) држављанство Републике Србије; 4) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. Докази о испуње-
ности услова под тачком 1), 3) и 4) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2) 
подноси кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на 
конкурс: кратку биографију; попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања (дос-
тупан на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолоског развоја); доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о несуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања, не старије од шест месеци. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаву на конкурс достави-
ти путем поште на адресу школе: Електротехничка школа 
”Михајло Пупин” у Сушици, 38205 Грачаница, Патријарха 
Павла бб.. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 038/653-50. У прија-
ви обавезно уписати адресу становања и контакт телефон. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ ”СВЕТИ САВА”
Косовска Митровица, Чика Јовина 1

тел. 028/424 -971

Професор српског језика
УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, као и Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника у основним 
школама. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима и уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца. Комплетну документацију доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Директор ће донети 
одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Некомплетне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА И 
ГИМНАЗИЈА

ЛИПЉАН – ЛЕПИНА

1. Наставник српског језика и 
књижевности

са 57,12% радног времена

2. Наставник географије
са 62,50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да се прими лице под усло-
вима прописаним чланвима 139 , 140, 142, 143 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019, 

6/2020 и 129/21), и под условима прописаним важеђим 
правилником Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
број 4/2022, 14/2022 и 15/2022), и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022 
и 14/2022)., које поседује одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 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, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Општи услови прописани чланом 
24 став 1 Закона о раду и услови из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019 6/2020 
и 129/21), и то: држављанство РС, неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; знање српског језика; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са ученицима (доказ се дос-
тавља пре закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: 
одштампан и попуњен пријемни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја уз који достављају, своју краћу биографију (ЦВ); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију уверења да лице није 
осуђивано за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци, издаје надлежни 
МУП РС), уверење да се против лица не води поступак пред 
надлежним судом (не старије од 6 месеци, издаје надлеж-
ни суд); доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који образовање није стекао на српском језику; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани канди-
дати прибављају и достављају послодавцу пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
упућују се на процену психолошке способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговерене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу: Пољопривредна школа и Гимназија Липљан – 
Лепина, Радевачка бб., 38208 Лепина, Косово и Метохија, 
са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, радним данима 
од 9-12 часова на број телефона 038/89-485. 

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Чистач
(особа са инвалидитетом)

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и посебне услове Правилника о измени Правил-
ника о организацији и систематизацији и то: да има одго-
варајуће образовање: основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима- прибавља се пре закључења уговора о раду; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела прописана одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Зако-

на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат је дужан да приликом пријављивања на конкурс, поред 
наведеног, приложи: образац пријаве на конкурс за рад-
но место који се попуњава на званичној страници Минис-
таства просвете, науке и технолошког развоја; решење о 
степену инвалидности; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; очитану личну карту. 
Докази о испуњености услова: оригинал или оверена фото-
копија сведочанства о завршеној основној школи; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, односно да се 
не води поступак, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена копија); уверење из казнене евиденције о неос-
уђиваности, не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
на копија); доказ да кандидат зна српски језик (достављају 
само кандидати који нису стекли образовање на српском 
језику, оверена копија јавне исправе којом се доказује да је 
кандидат стекао образовање на српском језику); решење о 
степену инвалидности (оригинал или оверена копија). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на горе наведену адресу, са назнаком 
„Конкурс за чистача” поштом или предати лично, сваког 
радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Ближе информације 
о конкурсу можете добити на број телефона: 034/751-040.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ”

34230 Гружа, Деспота Стефана 99
тел. 034/515-507

Чистачица
са 98% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Губеревцу

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће образо-
вање, и то: да има први степен стручне спреме, односно 
завршену основну школу; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. Кандидат је дужан да 
приложи уз пријаву и пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пот-
писану биографију, диплому, уверење о држављанству, 
уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге рође-
них. Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном 
препису. Предност имају кандидати са радним искуством у 
установи на овим пословима. Рок за подношење пријаве: 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијела 
Луковић, секретар школе, 034/515-507 (радним данима 
понедељак-петак, од 07.00 до 15.00 часова). Пријаве на 
конкурс са потребним доказима о испуњавању услова, под-
носе се лично или на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ ”МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Наставник немачког језика
на одређено време, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 став 1 и 2 и чла-
на 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

Наука и образовање
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основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 
као и посебне услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран пре потписивања уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издаје МУП односно надлежна ПУ); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар 
који се преузима на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, треба да доставе 
следећа документа којима доказују да испуњавају усло-
ве конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са чл. 140 Закона о 
основана система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 и др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и Правилника о степену и врсти обрзовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију), уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
доказ да накдидат није правноснажном пресудом осуђи-
ван за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (издаје 
МУП односно надлежна ПУ), доказ о познавању српског 
језика подносе кандидати који нису стекли диплому на 
српском језику. Оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од шест месеци. Кандидати који испуњавају услове 
из конкурса и који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Кандидати достављају школи одштампани пријавни 
формулар и потребну документацију на адресу: Основ-
на школа „Мирко Јовановић”, Незнаног јунака број 8, 
34000 Крагујевац. Рок за пријављивање је 8 дана ода 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Контакт осо-
ба је Јелена Миловановић, секретар школе, телефон: 
034/300-333.

ФИЛОЛОШКО УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-531, 064/6454-532

Наставник у звање редовни професор 
за научну област Филолошке науке, 

ужа научна област Дијахронија српског 
језика

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у друштвено-хума-
нистичком пољу: За избор у звање редовни професор: 
Доктор наука из научне области за коју се кандидат бира 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима сту-
дија), односно најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и има већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама, већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним скупо-
вима, објављен уџбеник или монографију или оргинално 
стручно остварење, остварене резултате у развоју науч-
но-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима на интегрисаним академским студијама, специја-
листичким и мастер академским студијама.

Наставник у звање ванредни професор 
за уметничку област Ликовне уметности, 

ужа уметничка област Сликарске 
технике

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности. За 
избор у звање ванредни професор: Доктор или магистар из 
одговарајуће уже уметничке области са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање 
три године педагошког искуства на високошколској устано-
ви и више уметничких остварења у уметничкој области или 
високо образовање мастер академских студија и уметничка 
дела која представљају самосталан допринос уметности.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште, обавезне, 
изборне и посебне услови предвиђене чл. 74 и чл. 75 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21 
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу - пречишћен текст 
(бр. II-01-483 од 06.06.2022. године), Статутом Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу – пречишћен тест 
(бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године), Одлуком о изменама 
и допунама Статута ФИЛУМ-а (бр. 01-1448 од 16.05.2022. 
године), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
(бр. 01-2180 од 05.07.2022. године), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тума-
чење), Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Крагујевцу – пречишћен текст (бр. I-01-480 од 03.06.2022. 
године), Правилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 
(бр. I-01-478 од 03.06.2022. године), Правилником о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Универзи-
тета у Крагујевцу – пречишћен текст (бр. III-01-317 од 
13.04.2022. године), Одлуком о измени и допуни Правил-
ника о ужим научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-818/10 од 06.10.2022. 
године) и Одлуком о измени и допуни Правилника о ужим 
научним, уметничким и стручним областима Универзите-
та у Крагујевцу (бр. III-01-1101/22 од 22.12.2022. године) 
и другим актима Универзитета у Крагујевцу и Филолош-
ко-уметничког факултета. Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности, утврђен чл. 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и чл. 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, што доказују потврдом надлежног органа да 
нису осуђивани за кривична дела предвиђена наведеним 
прописима. Документа која је потребно доставити на наве-
дене конкурсе: пријава на конкурс; биографија; стручна 
биографија; оверене копије диплома (или уверења) свих 
нивоа студија (са наведеном просечном оценом); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију); 
фотокопију личне карте и очитану личну карту; доказ о 
испуњавању општих предуслова у погледу неосуђиваности 
утврђених чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу – потврда 
надлежног органа (полицијске управе) - оригинал или ове-
рену копију не старије од 6 месеци; потврду Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду 
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у); потвр-
ду о педагошком искуству на високошколској установи; за 
кандидате који се први пут бирају у звање наставника и 
заснивају радни однос на факултету у саставу Универзи-
тета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно преда-
вање. Фотокопије докумената морају бити оверене у јед-
ном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена 
комплетна документација тражена конкурсом као доказ 
о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се 
узети у разматрање. Сву конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса кандидати су обавез-
ни да доставе и у електронској форми (на компакт диску 
– ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање које је саставни део Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http://
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се придржава 
Закона о заштити података о личности, односно да све лич-
не податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва докумен-
тација и радови достављају се Служби за опште и правне 
послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб.. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ”

34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Просветни гласник“ број 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17).

Чистачица
са 77% радног времена

УСЛОВИ кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да има завршено 
основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете. Лекарско уверење доставља кандидат са којим се 
закључује уговор о раду, пре закључења уговора. Потреб-
ну документацију (оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и уверење да нису 
осуђивани) заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом Министарства просвете кандидати достављају на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2

тел. 034/370-205

Наставник стручних предмета за зубне 
техничаре (теорија, вежбе и вежбе у 

блоку) 
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, VII степен стручне 
спреме, сагласно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ број 4/2022.); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља кандидат са којим се закључује уговор о раду, 
пре закључења уговора); неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика. 

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству) ориги-
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нал или оверену фотокопију; оригинал, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; радну биографију 
(ЦВ). Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
34243 Топоница, Светог Саве 24

тел. 034/519-107

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: које има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; које има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
које има држављанство Републике Србије; које зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; које има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора, а ако изабрани директор нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати 
достављају школи попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, заједно са потребном документа-
цијом којом се доказује испуњеност услова, и то: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно дозволу за рад за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; потврду о раду у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена 
копија; уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о покре-
тању истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага, доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверена копија; уверење надлежног суда да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно понашање из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци) - оригинал или овере-
на копија; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена копија; доказ 
о знању српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у Школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику) - оригинал или оверена копија; доз-
волу за рад, обуку и положен испит за директора - оригинал 
или оверена копија, а ако изабрани директор нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања; 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
копија; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, 
доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду. Уз претходно наведену документацију кандидати дос-
тављају и: доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколи-
ко га кандидат поседује; уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
или изјаву о разлозима недостављања доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора и оцене спољашњег вредно-
вања; биографију са кратким прегледом радног искуства, а 
кандидат може да достави и предлог програма рада дирек-
тора школе, као и друге прилоге којима доказује своје успе-
хе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџер-
ске способности.Рок за подношење пријава на конкурс за 
избор директора Школе јесте 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.Школа нема обавезу враћања 
документације пријављеном кандидату. 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. 87/2018). Пријаве на конкурс се подносе у затвореним 
ковертама са назнаком “За конкурс”, препорученом поштом 
или непосредно секретару школе, са контакт подацима, на 
адресу: Основна школа “Свети Сава”, Улица Светог Саве бр. 
24, 34243 Топоница, тел. 034/519-107.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДА ШУБАКИЋ”

34230 Гружа, Деспота Стефана 99
тел. 034/515-507

Домар / мајстор одржавања
са 58% радног времена, за рад у Гружи

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће образовање, и то: 
да има трећи или четврти степен стручне спреме – електро, 
столарске, водоинсталатерске, машинске или грађевинске 
струке; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 дискриминатор-
ско понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидат је дужан да приложи уз пријаву 
- пријавни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, 
диплому, уверење о држављанству, уверење о неосуђи-
ваности, извод из матичне књиге рођених. Сва документа 
прилажу се у оригиналу или овереном препису.Предност 
имају кандидати са радним искуством у установи на овим 
пословима. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана 
објављивања огласа у јавном гласилу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу: Данијела Луковић, 
секретар школе, 034/515-507, радно време Установе је од 
07.00 до 15.00 часова, радним данима понедељак–петак. 
Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова, подносе се лично или на адресу: Основна школа 
„Рада Шубакић”, ул. Деспота Стефана, бр. 99, 34230 Гру-
жа, са назнаком „Пријава на конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ЕЛЕКТРО САОБРАЋАЈНО 
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања то јест да: 

има одговарајуће образовање; на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик. Дужност директора установе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање прописано законом 
и образовање прописано Правилником за наставника ове 
врсте школе и подручја рада саобраћај и електротехника, за 
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: дипло-
ма о стеченом образовању (оригинал, или оверена фото-
копија); извод из казнене евиденције, у складу са чл. 139 
ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања издато од надлежне полицијске управе (ориги-
нал или оверена фотокопија - извод мора бити издат након 
објављивања конкурса); уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал, или оверена фотокопија); 
потврда одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит о знању српског језика (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, остали кандидати доказују овај услов 
дипломом о стеченом образовању); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за 
рад наставника и стручног сарадника (оригинал, или ове-
рена фотокопија); дозвола за рад директора - лиценца 
(оригинал или оверена фотокопија) достављају кандидати 
који су положили испит за стицање лиценце за директора; 
потврда надлежне установе да кандидат има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); извештај Министарства просве-
те РС о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања установе (оригинал или 
оверена фотокопија) достављају кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе; извештај о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико га је било у току 
рада кандидата; биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора шко-
ле; лекарско уверење прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност. Школски одбор образује коми-
сију за избор директора која спроводи поступак за избор 
директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује 
испуњеност законом прописаних услова за избор директо-
ра, обавља интервју са кандидатима и прибавља мишљење 
наставничког већа о пријављеним кандидатима. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом о испуњености 
услова, доставити лично или на адресу: Електро-сао-
браћајна техничка школа „Никола Тесла”, 36000 Краљево, 
Доситејева 44Б. Конкурс за избор директора објављује се 
истовремено у листу „Послови “ Националне службе за 
запошљавање, на огласној табли школе у наставничкој 
канцеларији и на званичном веб сајту школе, а рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Контакт 
особа Марија Кнежевић, секретар школе, телефон 036/312-
601, имејл: estsnikolatesla@mts.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел./факс: 036/381-131

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање (трогодишње или четворо-
годишње) и то из подручја: машинства и обраде метала, 
звање бравара, машинбравара, зидара, електичара, стола-
ра и другу средњу школу; да кандидат има најмање 3 годи-
не искуства на пословима одржавања.

Чистачица
са 68% радног времена

УСЛОВИ: завршено основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и 
посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1, 
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020, 
129/2021) и услове из члана 48 и 50 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ ”Јово Курсула” 
Краљево, дел. број: 02-141-2 од 23.03.2018. године и изме-
нама и допунама дел. бр. 02-126 од 01.03.2019. године и 
то: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик (доказ обавезно достављају само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће школске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика). Учесник конкурса тре-
ба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оригинал или оверену фотокопију доказа 
о стеченом одговарајућем образовању: за радно место 
домар / мајстор одржавања, диплому или сведочанство 
о завршеној трогодишњој или четворогодишњој средњој 
школи; за радно место чистачице, оверен препис (копију) 
сведочанства о завршеном основном образовању; потвр-
ду о радном искуству стеченом на пословима одржавања 
у трајању од најмање 3 године (за радно место домара); 
извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију), не старије 
од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
- надлежне полицијске управе (не старије од 30 дана ориги-
нал или оверена фотокопија). Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати ће бити упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши национална служба за запошљавање. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично, 
или поштом на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/381-131.

“МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24 
/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/18 - аутентично тумачење) треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 
3), 4) и 5) чл. 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, васпитача и стручних сарадника у основ-
ној 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, 18/21, 1/22, 
5/22, 6/2, 10/22, 15/22 и 16/2022). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, (са холограмом или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци); оверен препис или оверене 
фотокопије диплома о стеченом образовању (са основ-
них и мастер студија); лекарско уверење, да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); извод из казнене евиденције 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене 
испуњености услова кандидата за пријем у радни однос, 
кандидати, који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. По 
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити 
разговор. Пријаве достављати на адресу ОШ „Милун 
Ивановић” 36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8, 
или лично. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на телефон 036/5430-055.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево, Ибарска 248

тел. 036/821-211

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из, чл. 122, 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитањаи то: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога или психо-
лога школе, стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 3. на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 2 мора 
да има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, дужност директора школе може 
да обавља и лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона. Да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља пре закључења уговора о 
раду); 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 за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да против њега није покренут кривични поступак, 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре доно-
шења оптужног предлога за наведена кривична дела; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности. Има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик односно језик на коме 
се остварује образовно- васпитни рад; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за директора уста-
нове. Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова 
достављањем следеће документације: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту односно оригинал или оврена фотоко-
пија обавештења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу; оригинал или оверена фотокопија 
потврде о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања са назнаком на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
исткуство; оригинал или оверена фотокопија лекарског 
уверења не старијег од 6 месеци у тренутку подношења; 
оригинал или оверена фотокопија уверења надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак и да није покренута истрага, у оригиналу или 
овереној фотокопији издато после објављивања конкур-
са; оригинал или оверена фотокопија извода из казнене 
евиденције из надлежне полицијске управе о подацима 
из казнене евиденције за кривична дела из чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, издато после објављивања конкруса; оригинал или 
оверена фотокопија уверење о држављанству Републике 
Србије не старије од 6 месеци у тренутку подношења; ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
оригинал или оверена фотокопија потврде о положеном 
испиту за лиценцу за директора установе образовања и 
васпитања (ако је кандидат положио испит за директора 
школе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (оверену копију извештаја просветног 
саветника), ако га кандидат поседује, у супротном потреб-
но је доставити потврду надлежне Школске управе да 
није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; За кан-
дидате који су претходно обављали дужност директора 
установе оригинал или оверену фотокопију записника /
извештаја о резултату стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања.У супротном потреб-
но је доставити потврду надлежне Школске управе, да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки 
надзор школе и оцена спољашњег вредновања; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби. Доказе о 
поседовању организационих способности и програм свог 
рада (факултативно). Доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику. Пријава на конкурс која не садржи доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за директора неће 
се сматрати непотпуном. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, у складу са условима прописаним законом. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор дирек-
тора и комплетном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу ОШ „Ђура Јакшић” 36340 Конарево, 
Ибарска 248 са назнаком „Пријава на конкурс за избор 
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на телефон 036/821-211.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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КРУШЕВАЦ

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Наставник теоријске наставе 
електротехничке групе предмета (смер 

електроника) 
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 139, 140, 141 став 
4, 142 став 1 и 2 и чл. 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), као и врсту стручне 
спреме прописану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Електротехника 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 4/22) и да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати треба да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), и одштампан зајед-
но са потребном документацијом доставе непосредно, на 
писарницу школе или препорученом поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ да кандидат има обавезно 
образовање из члана 140 овог закона - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење или потвр-
да): за кандидате који ово образовање не поседују, у скла-
ду са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања из казнене евиденције МУП-а; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико образовање није стечено на српском 
језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре 
закључивања уговора о раду. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе или путем телефона 037/448-
810. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Наставник економске групе предмета
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са одсуства са рада, ради 

посебне неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидати 
треба да испуњавају и услове из члана 139, 140, 141 став 
4, 142 став 1 и 2 и чл. 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), као и врсту стручне 
спреме прописану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22); да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
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 треба да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), и одштампан зајед-
но са потребном документацијом доставе непосредно, на 
писарницу школе или препорученом поштом на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар; оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ да кандидат има обавезно 
образовање из члана 140 овог закона - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење или потвр-
да): за кандидате који ово образовање не поседују, у скла-
ду са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања из казнене евиденције МУП-а; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод из матичне 
књиге рођених); доказ одговарајуће високошколске уста-
нове о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, уколико образовање није стечено на српском 
језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом изабрани кандидат ће доставити пре 
закључивања уговора о раду. Ближе информације могу се 
добити код секретара школе или путем телефона 037/448-
810. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора школе. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус, Јосипа Панчића бб.
тел./факс: 037/3826-527

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године или на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање са звањем васпитач; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик. 

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете); кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом 
високом образовању; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци, издаје МУП); уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 

конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти, са назнаком: „За конкурсну комисију” на адресу ПУ 
“Пахуљице” Брус, Јосипа Панчића бб..

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

радника са функције, за рад у Игрошу

Наставник хемије
на одређено време до повратка одсутне 

раднице са породиљског одсуства, за рад у 
Брусу, Милентији и Батоту

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника са функције, за рад у Кривој Реци, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: услови за наставнике: општи услови за настав-
нике: кандидат треба да испуњава услове у складу са чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, 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, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022, 16, 2022); да има одговарајуће образовање (сте-
чено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (ори-
гинал или оверену фотокопију - издату од Министарства 
унутрашњих послова –полицијске евиденције); очитану 
личну карту или фотокопију личне карте. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. 
Предвиђена је психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима кандидата који буду изабрани у ужи 
избор, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања.

Чистачица
на одређено време до повратка одсутне 

раднице са породиљског одсуства, за рад у 
Доњем Липовцу, са 80% радног времена

УСЛОВИ: за чистачицу: кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање (завршена основна школа); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или роскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности, и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које је у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обртазовно васпит-
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ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; све-
дочанство о завршеном основном образовању (оригинал 
или оверену фотокопију) као доказ о одговарајућем образо-
вању, доказ да није осуђиван за кривична дела наведена у 
предходном ставу (оригинал или оверену фотокопију доказа 
- издату од Министарства унутрашњих послова –полицијске 
евиденције); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), држављанство Републике Србије (не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверену фотокопију); 
очитану личну карту или фотокопију личне карте. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора 
о раду. Предвиђена је психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима кандидата који буду изабрани у 
ужи избор, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања.

ОСТАЛО: адреса за достављање докумената (поштом или 
лично у просторијама школе од 8-13 часова): Основна шко-
ла „Јован Јовановић Змај”, 37220 Брус, Братиславе Петровић 
69. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
16000 Лесковац, Боре Пиксле 1

тел. 016/3441-022

1) Професор теорије и вежби на смеру 
зубни техничар - доктор стоматологије

УСЛОВИ: професор теорије и вежби на смеру зубни техни-
чар; доктор стоматологије.

2) Наставник теорије и вежби на 
смеру гинеколошко-акушерска сестра 

и медицинска сестра – техничар, 
струковна медицинска сестра бабица, 
струковна медицинска сестра - бабица 

специјалиста
УСЛОВИ: наставник теорије и вежби на смеру гинеколош-
ко-акушерска сестра и медицинска сестра техничар; струков-
на медицинска сестра бабица; струковна медицинска сестра 
специјалиста.

3) Чистач / хигијеничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; завршена основна шко-
ла-први степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: За радна места 1 и 2: предвиђено је психолош-
ко тестирање кандидата. За сва тражена занимања канди-
дати треба уз пријаву и потребну докуметацију за напред 
наведена радна места: да испуњавају услове прописане чл. 
139 и 144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и чл. 26, 31, Закона о раду („Сл. гласник РС „бр. 
24, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 95/2018. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања у листу “Послови”. Ближе информације се могу доби-
ти на број телефона 016/3441-022.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8

тел. 016/284-611

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник предметне наставе физичког 
и здравственог васпитања

са 10% радног времена, на одређено време, 
ради замене запосленог који је изабран 

на функцију директора школе, до његовог 
повратка

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

са 33,33% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са боловања 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење) кандидати морају да испуњавају 
и услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
129/2021), да имају одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника за 
рад у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 5/2022) 
за наставника разредне наставе, наставника физичког и 
здравственог васпитања, односно наставника српског јези-
ка и књижевности, без обзира на радно искуство; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс достављају се докази о испуњености услова: ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о 
дипломирању ако није издата диплома, односно сведочан-
ство о завршеној основној школи, оригинал уверења о нео-
суђиваности, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених, да је 
диплома или уверење издато на српском језику, односно 
потврда установе која је издала диплому да је кандидат 
пратио наставу на српском језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи у року од осам дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком директора, тако 
да ће образложену листу кандидата по конкурсу достави-
ти директору на одлучивање и избор кандидата, у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу се добити путем 
телефона број 016/284-611, од 8 до 14 сати.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“ЂУКА ДИНИЋ”

16000 Лесковац, Коста Стаменковић 15
тел. 016/600-449

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (до његовог 
повратка са функције), са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; да поседује одговарајуће високо образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020. и 129/2021); да испуњава услове у складу 
са 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 
и 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020. и 1/2021); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и непостојање дискримина-
торског понашања на страни кандидата, утврђеног у скла-
ду са законом; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
треба да приложе: попуњени одштампани пријавни форму-
лар који кандидат преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању (диплому о основним студијама и мастер студијама); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци од објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци 
од објављивања огласа у публикацији “Послови”); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 

од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”); писмени доказ (уверење да је положио испит из срп-
ског језика одговарајуће високошколске установе, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образо-
вање стекао на страном језику). Кандидати који испуњавају 
услове конкурса а који су изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве се могу предати непосред-
но школи или преко поште на адресу: Економска школа 
„Ђука Динић”, Коста Стаменковић 15, 16000 Лесковац. Све 
информације у вези са огласом можете добити на телефон 
016/600-449.

ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА

16000 Лесковац, Дубочица бб.
тел. 016/222-961

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 55,56% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО: За оба радна места кандидати морају да испуња-
вају следеће услове: да имају одговарајуће високо образо-
вање прописано чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21 у даљем тексту Закон) и чл. 
2. Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС - Просветни гласник, бр. 4/2022); про-
фесор физичког васпитања; професор физичке културе; 
дипл.педагогфизичке културе; професор физичког васпи-
тања-дипл.тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања-дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања-дипл.кинези-
терапеут; дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта-мастер; дипл.професор физичког васпитања кине-
зитерапије-мастер; мастер професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије; мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); мастер спортске и тера-
пијске физичке активности. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму/групама: језик, 
књижевност, култура, модул Француски језик и књижев-
ност; Француски језик и књижевност са другим романским 
језиком и културом. 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
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-
минитарно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад. Напомена: уколико кандидат не поседује лицен-
цу за наставника, образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, обавезан је да стекне у року 
од једне, а највише две године, од дана пријема у радни 
однос као услов за полагање испита за лиценцу наставни-
ка. Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају следећа документа 
којим доказују да испуњавају услове конкурса: диплому 
или уверење о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању (оверена фотокопија), краћу биографију, уверење 
из МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1тачка 3 Зако-
на; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли 
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на српском језику не подносе овај доказ). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима се подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања на адресу школе. Достављена 
документа се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 5

Стручни сарадник – нототекар

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
члана 139, 140, и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19, 27/18 - др. Закони, 10/19, 6/20 и 
129/2021), члана 27 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној музичкој школи „Вук 
Караџић” у Лозници бр. 365/5. од 14.09.2022. год. Кан-
дидат мора: да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19, 27/18 - др. закони и 6/20). Настав-
ник, васпитач и стручи сарадник је лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2. 
студије другог степена из области педагошкух 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 члана 
140 Закона, мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, лице са високим 
образовањем из области друштвених наука са најмање 
две године радног искуства у музичкој школи; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 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 има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен 
пријавни формулар, кандидати у оригиналу или овере-
ној фотокопији, прилажу и: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела и о непостојању дискриминаторног понашања 
сагласно члану 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, доказ о знању српског језика, за кан-
дидате који нису на српском језику стекли одговарајуће 
образовање. Пре закључења уговора о раду, кандида-
ти подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима). Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе секретаријату школе, или се 
шаљу поштом, обавезно са повратницом уз назнаку „За 
конкурс”.

НИШ

ОШ “РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Сервирка
УСЛОВИ: средње образовање било које врсте.

Наставник предметне наставе немачки 
језик

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и то: 1. да имају одго-
варајуће образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из тачке А) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просв. 
гл.“ бр. 11/2012...16/2022) прописани су степен и врста 
образовања наставника немачког језика - професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; 
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 књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати претход-
но завршене основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; 
Немачки језик. Кандидати треба и: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) 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, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни да 
доставе: попуњен пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању; за радно место 
наставник немачког језика: оверена фотокопија дипломе, 
односно уверења за лица којима још није издата диплома. 
Лице из тачке 1) - А) подтачка (2) доставља и доказ да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Лица која су стекла академско звање мастер, достављају и 
доказ да имају претходно завршене основне академске сту-
дије из области предмета, односно на студијским групама / 
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки 
језик и књижевност; Немачки језик (оверена фотокопија); 
за радно место сервирка- одговарајући доказ (сведочан-
ство, диплома...) о завршеном средњем образовању (ове-
рена фотокопија); уверење из казнене евиденције (издаје 
надлежна полицијска управа МУП), не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); 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. Подаци који се прикупљају од кан-
дидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гл. РС”, број 87/18). Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос из чл. 139 

Закона о основама система образовања и васпитања, 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. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавау усло-
ве. Директор доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана достављања образложене листе. 
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, сла-
ти поштом у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос – за радно место ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“, на адресу: Основна школа 
“Ратко Вукићевић”, 18105 Ниш, Ратка Вукићевића 5, или 
предати непосредно у секретаријату школе. Рок за доставу 
школи је осам дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације могу се добити 
на телефон школе: 018/24 2-352.

ОШ “ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, и 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студује 
специјалистичке академске студије и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да имају психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о неосуђиваности; доказ о знању српског јези-
ка и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику); (документи 
који се подносе не смеју да буде старији од шест месеци); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду. Напомена: у складу са чл. 154 и 155 кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на теле-
фон: 018/212-771.

Наука и образовање
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ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника остепену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (основно обра-
зовање); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад; неосуђиваност 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати подно-
се одштампани и попуњен пријавни формулар са звани-
чне странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
школи следећу документацију: кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из мати-
чне књиге рођених, са холограмом; оригинал или оверену 
копију, уверење о неосуђиваности суда и МУП-а, лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат приликом потписи-
вања уговора о раду. Рок за подношења пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавања. Комисија након пријема резул-
тата психолошке процене кандидата, обавља разговор са 
кандидатима. Пријаве заједно са одштампаним и попуње-
ним формуларом и са потребном документацијом слати на 
адресу школе. Сва потребна обавештења могу се добити на 
телефон секретара школе: 018/4151-422.

ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе у Првој 

Кутини

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140-143. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
- даље: Закон) и Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Основној школи „Иван Горан Ковачић” у 
Нишкој Бањи (дел. број: 282/2022 од 14.09.2023. године) и 
то: да имају основно образовање – I степен стручне спре-
ме; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140-143. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
- даље: Закон) и Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Иван Горан Ковачић” 
у Нишкој Бањи (дел. број: 282/2022 од 14.09.2023. годи-
не) и то: за радно место референта за финансијско-рачу-
новодствене послове: да имају одговарајуће образовање, 
односно IV степен стручне спреме, без обзира на смер; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-

летног 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, не старије од 6 месеци; доказ 
из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фото-
копија) да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
6 месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити лично или слати на адресу: Основна школа 
„Иван Горан Ковачић”, 18205 Нишка Бања, Ивана Гора-
на Ковачића 14. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима.

ОШ “ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ”
18106 Хум, Данила Прице 108

Чистачица
у издвојеном одељењу Лесковик

Чистачица
за 55% норме, у издвојеном одељењу Рујник

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 ст. 1 тачке 1)-5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21): да има одговарајуће образовање 
- најмање завршено основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма (доказ се доставља пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српси језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са попуње-
ним и одштампаним пријавним формуларом доставњају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 
5 (уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 

кратку биографију - ЦВ; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, не старије од шест месеци, ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом, 
оригинал или оверену фотокопију уверења МУП-а о неос-
уђиваности, не старије од 6 месеци. Пријаве се достављају 
на адресу Основна школа „Војислав Илић Млађи”, Хум, 
Данила Прице 108, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

18252 Мерошина, Нишка бб.

Оглас објављен 01.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” (број 1025) поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

18311 Сићево

Наставник предметне наставе историје
са 70% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају, поред општих 
услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлуке УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и 
следеће услове у складу са чланом 139 став 1 тач. 1)-5) 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: Кандидати морају да имају одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по пропису коју је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године као и одговарајућег Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: профе-
сор историје, професор историје и географије, дипломира-
ни историчар, мастер историчар, дипломирани историчар 
- мастер, мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
- мастер треба да имају завршене основне академске сту-
дије историје. Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да су држављани Републике Србије; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да поседују психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова установи доставља изабрани кан-
дидат пре закључења о уговора о раду); да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Пријаве се подносе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства; радну 
биографију; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије не старију 
од шест месеци од дана објављивања конкурса; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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; доказ да за кандидата није, у 
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - 
оригинал или оверену фотокопију потврде Повереника за 
заштиту равноправности Републике Србије не старији од 
датума објављивања конкурса; доказ да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (само 
за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Пре закључења уговора о раду, изабрани 
кандидат је у обавези да поднесе доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима. 
Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Одлука о избору кандидата биће донета у року 
и по поступку прописаним чланом 154 став 2-8 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Пријаве пре-
дати непосредно школи или слати путем поште на адресу: 
Основна школа „Надежда Петровић”, 18311 Сићево. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и на телефон: 018/4151-411.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

1. Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну област 
Социологија (Социологија васпитања и 

образовања, Социологија старења)

2. Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну област 
Комуникологија, језик и студије медија 
(Методологија медијског истраживања, 

Односи с јавношћу)

3. Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну област 
Комуникологија, језик и студије медија 

(Новинарска стилистика, Реторика)

4. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Комуникологија, језик и студије 
медија (Међукултурно комуницирање и 
медији, Увод у социјалистичку медијску 

културу)

5. Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Француски језик (Историја 

француског језика, Граматичка 
морфологија)

6. Сарадник у звање лектор или 
виши лектор за ужу научну област 

Англистичка лингвистика (Савремени 
енглески језик 4, Фонетика и 

фонологија)
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног 
односа наставника и сарадника прописани су Законом о 
високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. зако-
ни, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу”, бр. 4/21), Правилником о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 
бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставни-
ка („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/20, 1/21, 5/22), 
Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 
11.02.2022. године) и Правилником о избору у звања сарад-
ника Филозофског факултета у Нишу (број 149/1-7-01 од 
16.05.2018. године). Конкурс је отворен петнаест дана од 
дана објављивања за избор наставникa. Конкурс је отво-
рен осам дана од дана објављивања за избор сарадника. 
Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс 
у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, 
е-mail адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву 
преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у 
Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву 
кандидати подносе и следећа документа: биографију, биб-
лиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завр-
шеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом научном степену доктора наука или уверење о 
докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду 
о најмање три године педагошког искуства у високошкол-
ској установи (за кандидате који поседују наведено иску-
ство), уверење надлежне полицијске управе да против њих 
није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању и попуњен, 

одштампан и потписан образац о испуњавању услова за 
избор у звање наставника који се налази на web порталу 
Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање 
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог 
на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички 
налог потребно је да се јави Служби за опште и правне 
послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs) Кандидати за избор сарадника подносе пријаву 
на конкурс у штампаном облику и електронском облику 
(Word верзија, е-mail адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац 
за пријаву преузима се са web портала Факултета http://
www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-
zvanja или у Служби за опште и правне послове Факулте-
та. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, 
библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о 
завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом 
о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење 
о уписаним докторским академским студијама, уверење 
надлежне полицијске управе да против њих није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити 
разматране.

НОВИ ПАЗАР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”

36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Дипломирани економиста
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, вртић “Маја”

УСЛОВИ: високо образовање, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, знање на рачунару.

Васпитач
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, васпитна група 
”Добри Дуб”, Кониче

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на студијама у трајању од три године као и 
одговарајуће више образовање.

Васпитач
на одређено време, до 31.08.2023. године, 

васпитна група “Режевиће”

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, на студијама у трајању од три године као и 
одговарајуће више образовање.

Спремачица
на одређено време, до 31.08.2023., васпитна 

група “Суви До”, вртић “Маја” и вртић 
“Полетарац 2“
3 извршиоца

Сервирка
вртић “Полетарац 2”

УСЛОВИ: за обављање послова радног места спремачице и 
сервирке, може се засновати са лицем које има завршено 
основно образовање.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
пријавни формулар доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
личну и радну биографију са важећом адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена 

фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење односно извод из каз-
нене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, противправног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, иза које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање 
(не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кандидат при-
бавља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Напомена: пријаве доставити лично или поштом 
на горе наведену адресу. Више информација на телефон 
020/810-494.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/353-411, 020/353-020

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана а најдуже до 01.05.2023. 
године, у матичној школи у Дежеви, и ИО у 

Шароњу

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у скла-
ду са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020 и 129/2021) и 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању из члана 140 Закона о основама ситема образо-
вања и васпитања; доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и 
васпитања - за извођење наставе на српском језику (уколи-
ко кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи у складу са чланом 
154 став 2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних доку-
мената је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 
неће се разматрати. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати, који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности 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. Прија-
ве са потребном документацијом слати на горе наведену 
адресу школе.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС - БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Стручни сарадник – психолог
на одређено време, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

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, и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: одговарајуће образовање; да има психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 
неосуђиваност за кривична дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете; радну биографију; 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 (босански језик); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (прибавља се у надлежној полицијској управи при 
Министартсву унутрашњих послова); уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак. Уверење о психофизичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
15 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања 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 доби-
ти путем телефона 020/620-076, или 063/637-712.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”МЛАДОСТ”

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

Возач
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
- средње образовање, а изузетно основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору; 2. да 
кандидат има положен испит за возача Б категорије; 3. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 4. да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 6. да кандидат зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад (васпитно-образовни 
рад се остварује на српском и босанском језику). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној страници Министарства просвете. 
Уз одштампани пријавни формулар и краћу биографију, 
кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију 

дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; извод из МК рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да лице није осуђивано (извод из казнене еви-
денције издат од полицијске управе); оверену фотокопију 
возачке дозволе; лекарско уверење изабрани кандидати 
достављају пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава (са доказима о испуњености услова) је 8 
дана од дана објављивања конкурса у новинама Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
могу доставити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови 
Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 020/312-763.

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник за обрачун 

плата
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године, на студијама у трајању до три године 
или више образовање, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно: 
средње образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу рад-
них места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору; 2. да кандидат има основно познавање 
рада на рачунару (Word, Excel, Power Point); 3. да канди-
дат има најмање 3 године радног искуства; 4. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 5. да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6. да кандидат има држављанство Републике Србије; 7. да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (васпитно-образовни рад се остварује 
на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној страници Министарства просвете. Уз одштам-
пани пријавни формулар и краћу биографију, кандидат 
доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из МК рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
лице није осуђивано (извод из казнене евиденције издат 
од полицијске управе); доказ о радном искуству на посло-
вима самосталног финансијскорачуноводственог сарадни-
ка за обрачун плата (потврда, фотокопија уговора о раду 
или решења о пријему у радни однос); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
- мастер педагог, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године-дипломирани 
педагог; 2. да кандидат има дозволу за рад (лиценцу); 3. да 
кандидат има основно познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Power Point); 4. кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; 5. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 6. да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да кандидат има држављанство Републике Србије; 8. да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (васпитно-образовни рад се остварује 
на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, кандидат дос-
тавља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, а кандидат који је завршио студије другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе са студија првог степена; 
извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); кандидати који су положили 
испит за лиценцу достављају лиценцу, а кандидати који 
нису полагали наведени испит, у обавези су да у току рада 
полажу испит за лиценцу кад се за то стекну законски усло-
ви; потврду или уверење од високошколске установе да је 
кандидат у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или оверену фотокопију уверења да је канди-
дат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потврду или уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, као и потврду о познавању босанског 
језика; уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду.Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763

Кувар / посластичар
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
- средње образовање куварске струке (средња угости-
тељско-туристичка школа), кулинарски техничар, кувар; 2. 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3. да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да кандидат зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад (васпитно-об-
разовни рад се остварује на српском и босанском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете. Уз одштампани пријавни формулар и краћу 
биографију, кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми; извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
- основно образовање; 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3. да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
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дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да кандидат има држављанство Републике Србије; 5. 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад (васпитно-образовни рад се оства-
рује на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној страници Министарства просвете. Уз одштам-
пани пријавни формулар и краћу биографију, кандидат 
доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из МК рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
лице није осуђивано (извод из казнене евиденције издат 
од полицијске управе); лекарско уверење изабрани кан-
дидати достављају пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава (са доказима о испуњености услова) је 
8 дана од дана објављивања конкурса у новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу доставити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови 
Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 020/312-763.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање - 
средње образовање, економска школа (смер правни или 
економски техничар) или гимназија; 2. да кандидат има 
основно познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power 
Point); 3. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 4. да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије; 6. да кандидат зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад (васпитно-об-
разовни рад се остварује на српском и босанском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете. Уз одштампани пријавни формулар и краћу 
биографију, кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми; извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Стручни сарадник – логопед
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
- мастер логопед, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, дипломира-
ни дефектологлогопед; 2. да кандидат има дозволу за рад 
(лиценцу); 3. да кандидат има основно познавање рада на 
рачунару (Word, Excel, Power Point); 4. кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; 5. да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 6. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да кандидат има држављанство Републике Србије; 8. да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (васпитно-образовни рад се остварује 
на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, кандидат дос-
тавља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, а кандидат који је завршио студије другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе са студија првог степена; 
извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); кандидати који су положили 
испит за лиценцу достављају лиценцу, а кандидати који 
нису полагали наведени испит, у обавези су да у току рада 
полажу испит за лиценцу кад се за то стекну законски усло-
ви; потврду или уверење од високошколске установе да је 
кандидат у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или оверену фотокопију уверења да је канди-
дат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потврду или уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, као и потврду о познавању босанског 
језика; уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: 
на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалстичим струковним студијима, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, или - на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, у 
области економских наука; 2. да кандидат има основно 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, Power Point); 3. 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 4. да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије; 6. да кандидат зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад (васпитно-об-
разовни рад се остварује на српском и босанском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар за пријаву на 
конкурс који се налази на званичној страници Министар-
ства просвете. Уз одштампани пријавни формулар и краћу 
биографију, кандидат доставља: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми; извод из МК рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпи-
тач; 2. кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 3. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
4. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да кандидат има држављанство Републике Србије; 6. 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад (васпитно-образовни рад се оства-
рује на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, кандидат дос-
тавља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, а кандидат који је завршио студије другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе са студија првог степе-
на; извод из МК рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); потврду или уверење 
од високошколске установе да је кандидат у току студија 
положио испите из педагогије и психологије, или овере-
ну фотокопију уверења да је кандидат положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, потврду или 
уверење да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе, 
као и потврду о познавању босанског језика; уверење да 
лице није осуђивано (извод из казнене евиденције издат 
од полицијске управе); лекарско уверење изабрани кан-
дидати достављају пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава (са доказима о испуњености услова) је 
8 дана од дана објављивања конкурса у новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу доставити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови 
Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 020/312-763.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
- мастер психолог, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године-дипломира-
ни психолог; 2. да кандидат има дозволу за рад (лиценцу); 
3. да кандидат има основно познавање рада на рачунару 
(Word, Excel, Power Point); 4. кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; 5. да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 6. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 

Наука и образовање
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да кандидат има држављанство Републике Србије; 8. да 
кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (васпитно-образовни рад се остварује 
на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, кандидат дос-
тавља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, а кандидат који је завршио студије другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе са студија првог степена; 
извод из МК рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверена фотокопија); кандидати који су положили 
испит за лиценцу достављају лиценцу, а кандидати који 
нису полагали наведени испит, у обавези су да у току рада 
полажу испит за лиценцу кад се за то стекну законски усло-
ви; потврду или уверење од високошколске установе да је 
кандидат у току студија положио испите из педагогије и 
психологије, или оверену фотокопију уверења да је канди-
дат положио стручни испит, односно испит за лиценцу; ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, потврду или уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, као и потврду о познавању босанског 
језика; уверење да лице није осуђивано (извод из казнене 
евиденције издат од полицијске управе); лекарско уверење 
изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава (са доказима о испуње-
ности услова) је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу доставити лично или поштом на 
адресу: Предшколска установа „Младост” из Новог Пазара, 
Луг 1, 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број тел. 020/312-763.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: на 
студијама првог степана (основним академским студија-
ма у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно специјалстичим 
струковним студијима), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, или сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, у области правних 
наука; да кандидат има основно познавање рада на рачу-
нару (Word, Excel, Power Point); 3. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
4. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да кандидат има држављанство Републике Србије; 6. 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад (васпитно-образовни рад се оства-
рује на српском и босанском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној страници Министарства просвете. Уз одштампа-
ни пријавни формулар и краћу биографију, кандидат дос-
тавља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној 
спреми, а кандидат који је завршио студије другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије) доставља и оригинал 
или оверену фотокопију дипломе са студија првог степе-
на; извод из МК рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству - не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да лице није 
осуђивано (извод из казнене евиденције издат од поли-
цијске управе); лекарско уверење изабрани кандидати дос-
тављају пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава (са доказима о испуњености услова) је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
доставити лично или поштом на адресу: Предшколска уста-
нова „Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови Пазар. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број тел. 
020/312-763.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
- средње образовање (III или IV степен стручне спреме), 
грађевинске, електротехничке или машинско-металске 
струке (грађевински техничар, машински бравар, електри-
чар, водоинсталатер и др.); 2. да кандидат има положен 
испит за возача Б категорије; 3. да кандидат има положен 
испит за руковање котловским постројењем; 4. да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 5. да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6. да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 7. да кандидат зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад (васпитно-образовни 
рад се остварује на српском и босанском језику). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар за пријаву на конкурс који 
се налази на званичној страници Министарства просвете. 
Уз одштампани пријавни формулар и краћу биографију, 
кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; извод из МК рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству - не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да лице није осуђивано (извод из казнене еви-
денције издат од полицијске управе); оверену фотокопију 
возачке дозволе; доказ о положеном испиту за руковање 
котловским постројењем; лекарско уверење изабрани кан-
дидати достављају пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава (са доказима о испуњености услова) је 
8 дана од дана објављивања конкурса у новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се могу доставити лично или поштом на адресу: Предшкол-
ска установа „Младост” из Новог Пазара, Луг 1, 36300 Нови 
Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 020/312-763.

НОВИ СА Д

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

21235 Темерин, Народног фронта 80

1. Наставник српског као нематерњег 
језика

са 66% норме

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) за заснивање рад-
ног односа и то: да има одговарајући степен стручне спре-
ме одређеног занимања према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022); да 
има одговарајуће високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), као 
и на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (прибавља се у МУП-у); 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који висо-
ко образовање нису стекли на српском језику - доказује 
се дипломом средње школе уколико је кандидат стицао 
средње образовање на српском језику односно потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика); 6) да зна мађарски језик, 
тј. језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-

ве да је кандидат положио испит из мађарског језика). Уз 
пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете; очитану личну карту или 
фотокопију исте уколико је без чипа; биографију; диплому 
или уверење о стеченом образовању оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
некажњавању (прибавља се у МУП-у) оригинал - не ста-
рије од 6 месеци; диплому средње школе уколико је канди-
дат стекао средње образовање на српском језику односно 
потврду одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (само кандидати који 
високо образовање нису стекли на српском језику). 

2. Наставник групе предмета 
противпожарне заштите

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) за заснивање рад-
ног односа: да има одговарајући степен стручне спреме 
одређеног занимања према Правилнику 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 глас-
ник”, бр. 4/2022 и 14/2022) и то: да има одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), као и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(прибавља се у МУП-у); 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који високо образовање нису стекли на срп-
ском језику - доказује се дипломом средње школе уколико 
је кандидат стицао средње образовање на српском језику 
односно потврдом одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика); 6) да зна 
мађарски језик, доказ су у обавези да доставе само кандида-
ти који високо образовање нису стекли на мађарском језику 
- доказује се дипломом средње школе уколико је кандидат 
стицао средње образовање на мађарском језику, односно 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из мађарског језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је дужан да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете; очитану личну карту или фотокопију исте 
уколико је без чипа; биографију; диплому или уверење о 
стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци(оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о некажњавању (при-
бавља се у МУП-у) оригинал - не старије од 6 месеци; дипло-
му средње школе уколико је кандидат стекао средње обра-
зовање на српском језику односно потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који високо образовање нису 
стекли на српском језику). 

3. Наставник предметне наставе - 
машинска група предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021) за заснивање радног односа: да има одгова-
рајући степен стручне спреме одређеног занимања 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 - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022) и то: 
да има одговарајуће високо образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), као 
и на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (прибавља се у МУП-у); 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
високо образовање нису стекли на српском језику) доказује 
се дипломом средње школе уколико је кандидат стицао 
средње образовање на српском језику односно потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да достави: попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете; очитану личну карту или фотокопију исте уко-
лико је без чипа; биографију; диплому или уверење о сте-
ченом образовању-оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци(оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о некажњавању (прибавља 
се у МУП-у) – оригинал не старије од 6 месеци; диплому 
средње школе уколико је кандидат стекао средње обра-
зовање на српском језику односно потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који високо образовање 
нису стекли на српском језику). 

4. Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021) за заснивање радног односа и то: да има одгова-
рајући степен стручне спреме одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 4/2022) и то: да има одговарајуће високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), као и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља се у МУП-у); 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који високо образо-
вање нису стекли на српском језику - доказује се дипломом 
средње школе уколико је кандидат стицао средње обра-
зовање на српском језику односно потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да достави: попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете; очи-
тану личну карту или фотокопију исте уколико је без чипа; 
биографију; диплому или уверење о стеченом образовању 
- оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци(оригинал или оверена фото-
копија); уверење о некажњавању (прибавља се у МУП-у) 
оригинал не старије од 6 месеци; диплому средње школе 
уколико је кандидат стекао средње образовање на српском 
језику односно потврду одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који високо образовање нису стекли на српском 
језику). 

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, 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 упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени. Пријаве се могу доставити лично у секре-
таријат школе од 08.00 до 12.00 часова или слати препо-
рученом пошиљком на адресу школе. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације на телефон: 021/843-272.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област 
Привредноправну и заснивање радног 
односа на радном месту наставника за 

наставни предмет Пореско право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен научни степен / назив доктора правних 
или економских наука, претходно завршен правни или 
економски факултет и стечен академски назив магистра 
правних или економских наука, односно претходно завр-
шене основне и мастер академске студије права или еко-
номије. Услови за избор су предвиђени Законом о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, 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 Универзитета, Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на Универзи-
тету у Новом Саду, 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 Правилником о организацији и систематиза-
цији 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 или уверење о научном степену/
називу доктора правних или економских наука (оригинал 
или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном или 
економском факултету (оригинал или оверену фотокопију), 
диплому о стеченом академском називу магистра правних 
или економских наука (оригинал или оверену фотокопију), 
односно дипломе о завршеним основним и мастер академ-
ским студијама права или економије (оригинали или оверене 
фотокопије), списак својих научних радова и по један приме-
рак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом 
Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

21313 Сусек, Николе Тесле 73
тел. 021/2978-026

Наставник енглеског језика
са 64,44% норме, за рад у централној школи 

у Сусеку

Наставник енглеског језика
са 50% норме, за рад у подручној школи у 

Лугу, Свилошу и Баноштору

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове: 1) 
услове за пријем у радни однос из члана 139 и да имају 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“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 у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу 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 обаве-
зан је да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидати треба и: 2) да имају држављанство 
Републике Србије; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног сљаобраћаја и против човечно-
сти других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 5) да знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о знању српског језика - језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ о испуњености услова из члана 139 става 1 тачка 

1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана (да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима) 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу 
са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласни-
кРС”, бр. 87/18). Потребно је да кандидати имају одгова-
рајући степен и врсту образовања прописану чланом 3 
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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22), односно 
наставу може да изводи: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; дипломира-
ни филолог англиста; дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); 
мастер филолог - англиста. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на сту-
дијским групама / програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: 1. пријавни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, одштампан достављају уз потребну доку-
ментацију; 2. радну биографију; 3. дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме, како мастер 
тако и основних студија - односно свих степена стеченог 
високог образовања (оргинал или оверена копија) не ста-
рије од 6 месеци; 4. кандидат који има положене испите 
из психологије и педагогије доставља уверење о положе-
ним испитима а уколико има положен испит за лиценцу за 
наставника, доставља обавештење министарства о поло-
женом испиту за лиценцу (оргинал или оверена копија), не 
старије од 6 месеци; 5. доказ из казнене евиденције МУП-а, 
(оргинал или оверена копија), не старије од 6 месеци, 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 примања и давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног сљаобраћаја и против човечности других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6. уверење о 
држављанству (оргинал или оверена копија), не старије 
од 6 месеци; 7. извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оргинал или оверена 
копија), не старије од 6 месеци; 8. лекарско уверење којим 
се потврђује да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 8, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за који се конкурише, као и тачан број 
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у 
циљу контактирања кандидата везано за психолошку про-
веру и интервју у току трајања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор, који 
буду испуњавали услове конкурса, пре доношење коначне 
одлуке о избору, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О месту и датуму провере кандидати ће 
бити обавештени по истеку рока за подношење пријава. 
Решење 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 неразумљиве, 
неблаговремене, непотпуне, са документацијом која садр-
жи неоверене фотокопије докумената, документација ста-
рија од наведеног рока у конкурсу, као и пријаве уз које 
нису приложени докази који се траже конкурсом. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе на телефон: 021/2978-026. 
Пријаву и доказе о испуњености услова из конкурса доста-
вити на горе наведену адресу са назнаком “За конкурсну 
комисију - за конкурс”.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

тел. 021/451-078

Васпитач
на одређено време

6 извршилаца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање из области педагош-
ких наука на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијима у трајању од три године или 
више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од чети-
ри године (мед.сестра-васпитач), оспособљена за рад са 
децом узраста од шест месеци до три године и лице које 
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљена за рад са 
децом јасленог узраста - васпитач. 

Спремачица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс хигијенс-
ког минимума, важећи санитарни преглед.

Кувар / посластичар - кувар 1
на одређено време

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири 
године, куварског, посластичарског или угоститељског сме-
ра, положен курс хигијенског минимума, важећи санитарни 
преглед. 

ОСТАЛО: општи услови: поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), те члана 39 Закона 
о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 18/10, 101/17, 113/17 - др. закон, 95/18 - др. закон 10/19 
и 129/21). Конкурс се спроводи у складу са чланом 155Зако-
на о основама система образовања и васпитања. У року од 
8 дана од дана објављивања Конкурса доставити: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доказ о стручној спреми, уверење о држављанству 
и уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 
тачка 3Закона о основама система образовања и васпи-
тања, које издаје надлежна служба МУП-а. Приложена 
документација не може бити старија од 6 месеци. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и санитарну књижицу. При-
купљање и обрада података о кандидатима конкурса врши 
се у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 87/18). Писане пријаве могу 
се доставити путем поште или донети лично на горе наве-
дену адресу, са назнаком “За конкурс ___ (навести радно 
место за које се конкурише)“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Све информације могу се 
добити на тел. 021/451-078 (сарадник за правне послове).

СРЕДЊА ШКОЛА
“22. ОКТОБАР”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/2102-605

Наставник биологије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140, а у вези са чланом 139 став 1 тач-
ка 1) Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) за 
наставника средње школе и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 

14/22 и 15/22); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик (језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампани формулар установи 
доставља: потписану биографију кандидата; оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; оригинал или оверену фотокопију уверења о неос-
уђиваности из МУП - а; оригинал или оверену фотокопију 
уверења да против кандидата није покренут кривични 
поступак, нити покренута истрага из суда; доказ о знању 
српског језика, односно језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). У поступку одлучивања о избору 
наставника комисија врши избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку проверу способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење као доказ доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима 
о испуњењу услова подносе се на горе наведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови”. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон 021/210-2605.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОБНА КУЋА”

21000 Нови Сад, Руђера Бошковића 4а
тел. 064/4088-622

e-mail: carobnakuca2016@gmail.com

Васпитач
на одређено време, до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: лице са завршеним VI/2 степеном стручне спре-
ме, струковни васпитач; радно искуство од 2 године, основ-
на информатичка обука, енглески језик - средњи ниво; 
пожељна лиценца. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. 
Јављање кандидата на телефон: 064/4088-622. Пријављи-
вање кандидата на e-mail адресу: carobnakuca2016@gmail.
com. Рок за пријаву 01.03.2023. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које: има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које је стекло образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука мора 
да има звршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; има дозволу за рад за наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 

и најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. 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 за наставника основне шко-
ле, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године, или вишим образовањем за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс са био-
графским подацима, односно радном биографијом; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
годинама рада у области образовања после стеченог одго-
варајућег образовања; уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (може из досијеа запосленог, а изабрани 
кандидат ће накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), уколико га поседује, 
односно потписану изјаву да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду; за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора школе доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверену фотокопију лиценце за директора (ако је канди-
дат поседује); доказ о знању српског језика, уколико високо 
образовање није стечено на српском језику (оверена фото-
копија дипломе о стеченом средњем или вишем образовању 
на српском језику или потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Приложене фотокопије треба да буду оверене од стране 
јавног бележника. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc и одштампани формулар заједно са 
пријавом на конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на адресу школе, 
са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон бр. 021/717-055.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

тел. 021/6041-472

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 123/2022) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске струдије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице које је стекло образовање на студијама 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета као лице које је 
стекло образовање на студијама другог степене из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) да има психичку, физичку и здравствену спососбност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем се оставарује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
завршену обуку и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографске податке, односно радну биографију; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном школовању, не старију 
од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, однос-
но стручног сарадника (дозвола за рад); потврду о раду у 
области образовања (најмање осам година рада у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тач. 5) Закона (да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико образовање није стече-
но на српском језику); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 
месеци, или трајни са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (може и из досијеа запосленог, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити 
ново лекарско уверење); резултате стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико 
је претходно обављао функцију директора школе; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседује, а уколи-
ко нема потписану изјаву да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду; уверење МУП-а да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старија 
од 30 дана); уверење привредног суда да није превоснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 30 
дана); уверење основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 30 дана); доказ о обуци и положеном испиту 
за директора школе (ако је кандидат поседује). Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним 
законом; документација без доказа о положеном испиту за 

директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора установе, у складу са чл. 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Пријаву на конкурс за избор 
директора, одштампану са званичног сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, својеручно потпи-
сану, заједно са потребном документацијом, доставља се 
школи на адресу Техничка школа “9. мај” Бачка Паланка, 
Краља Петра Првог 2, 21400 Бачка Паланка у затвореној 
коверти, са назнаком “Конкурс за директора” или лично у 
секретаријат школе од 8 до 13 часова сваког радног дана, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говаремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неове-
реном документацијом се неће узимати у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на тел. 021/6041-472.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”

21000 Нови Сад, Максима Горког 54
тел. 021/6612-957

Наставник предметне наставе - енглески 
језик

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019, 6/20 
и 129/21): 1) одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, траже-
ног степена и врсте образовања, односно уверења - ако 
диплома није издата; доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена 
фотокопија; извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом, оригинал или оверена фотокопија; оверена фотоко-
пија доказа о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатор-
ног понашања које издаје надлежна Полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); доказ да није покренут кривични 
поступак и истрага-издаје Основни суд (не старије од 6 
месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос биће упућени на претход-
ну психолошку процену за рад са децом и ученицима у 
НСЗ. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
адресу: ОШ “Ђорђе Натошевић” Нови Сад, Максима Гор-
ког 54, са назнаком “За конкурс”. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на телефон бр.: 021/ 
6612-957, лок 3.

ГИМНАЗИЈА “СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

e-mail: gimnazija@smart.edu.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - други закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и стручну спрему предвиђену Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр 4/2022); 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крљење, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Потребно додат-
но искуство: ECDL сертификат; познавање рада на “Smart 
board” табли; познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”, искљу-
чиво путем електронске поште на адресу: gimnazija@
smart.edu.rs, са назнаком “За конкурс”. Кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима се са 
званичне странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (скениран)); диплому (скениран ори-
гинал); уверење о држављанству (скениран оригинал); 
ецдл сертификат (скениран оригинал); уверење да није 
осуђиван од стране МУП-а (скениран оригинал); биогра-
фију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. На разговор ће бити позвани само кан-
дидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење 
да имају здравствену способност и уверење за психичку, 
физичку способност, за рад са ученицима издато у задњих 
шест месеци доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка 5

тел. 021/730-040

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат: 1. има завршено основно образо-
вање; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међинародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба: 1. да је стекао одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључивања уговора о раду); 3. није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међинародним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни формулар 
(са интернет сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја), приложе следеће доказе: потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе; оригинал или оверена фотокопија уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству РС (не ста-
рије од шест месеци); оригинал или оверена копија изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
оверена фотокопија доказа о знању српског језика (уко-
лико је лице завршило основну, односно средњу школу 
на језику националне мањине по наставним плановима и 
програмима Р Србије, сматра се да поседује знање српског 
језика); копија личне карте; доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом и ученицима (при-
бавља се пре закључења уговора о раду); оригинал или 
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оверена фотокопија уверења из суда о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 Закона. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови”, на адресу: Основна школа “Вук Караџић”, 21480 
Србобран, Ул. Хајдук Вељка бр. 5, са назнаком “За конкурс” 
или непосредно у школи, радним даном од 09.00 до 13.00 
сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57

1. Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до његовог 
повратка са неплаћеног одсуства

2. Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”бр. 75/2014), кандидати 
требају да испуњавају и посебне услове из члана 139 Зако-
на: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 139, 140, 
141 став 7 и 142 Закона; 2. да имају психичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, правно саобраћаја, 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које у складу са законом није утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да су држављани Републике Србије; 5. 
да знају српски језик, осим за кандидате који су завршили 
одговарајуће образовање на српском језику.

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба: 1. да имају основно образо-
вање, радно искуство није неопходно; 2. да имају психичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, правно 
саобраћаја, против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које у складу са законом није утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да су држављани Републи-
ке Србије; 5. да знају српски језик, осим за кандидате који 
су завршили одговарајуће образовање на српском језику.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова достављају се уз 
пријаву на конкурс и проверавају се у току рада, док доказ 
под тачком 2 мора бити испуњен пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем и уђу у 
ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима код надлежне 
НСЗ. Након пријема психолошке процене, комисија име-
нована од стране директора обавиће разговор са канди-
датима који испуњавају услове ради доношења решења о 
пријему у радни однос. Пријавни формулар је доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар, канди-
дат доставља: доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању 
у складу са тачком 1 овог конкурса а за радно место чиста-
чице, сведочанство о завршеном основном образовању и 
васпитању), извод из казнене евиденције (да није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, прибавља 
се од надлежног основног суда и надлежног тужилашт-
ва, уверење о неосуђиваности, прибавља се од надлеж-
не полицијске управе); оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са 
холограмом, очитану личну карту или фотокопију личне 
карте. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у листу “Послови” и огласној табли 
надлежне НСЗ у Ковину. Пријаве на прописаном обрасцу са 
потребном документацијом доставити у затвореној коверти 
на адресу ОШ ”Сава Максимовић”, 26226 Мраморак, Жарка 
Зрењанина 57. На предњој страни на затвореној коверти 
назначити “За конкурс (навести за које радно место) ” не 
отварати, а на полеђини коверте презиме и име кандида-

та, адреса, поштански број, контакт телефон. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Информације на контакт телефон: 013/2753-203, директор 
или секретар.

ОШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26212 Качарево, Херцеговачка 12

тел. 013/601-510
e-mail: oszzkacarevo@gmail.com

Наставник предметне наставе српски 
језик

Наставник предметне наставе физике
са 80% радног времена

Чистачица

Наставник предметне наставе физичко и 
здравствено васпитање

са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основном 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, 20/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), 
2) за радно место чистачице поред општих услова пропи-
саним законом треба да има одговарајуће основно образо-
вање, I степен стручне спреме; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
4) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство 
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 
радна биографија; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује одговарајуће образовање; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија доказа 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а РС (не старије од 6 месеци) као и доказ да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику.Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Достављени 
подаци биће обрађивани у складу са Законом о заштити 
података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријав-
ним формуларом доставља школи лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Жарко Зрењанин” Херцеговачка 
12. Качарево, 26212, са назнаком „За конкурс” у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу Послови. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор 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 дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
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 поступка, о чему ће бити обавештени набројеве 
телефона или имејл адресе које су навели у својим прија-
вама. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима и обавља разговор 
са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама Основне школе „Жарко Зрења-
нин”у Качареву, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну бити обавештени на бројеве телефона или имејл адре-
се које су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР”

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/347-328; 013345-976
e-mail: jbandur.dir@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 122 став 5; чланом 139 и чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 - даље Закон), тј. да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога (лиценца или стручни 
испит), да има обуку и положен испит за директора уста-
нове (изабрани кандидат је дужан да положи испит за 
директора у законом прописаном року), 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 осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављања малолетног лица или 
родоскрвнућа, за кривична дела примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да није правноснажно одуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву кандидат подноси следеће доказе: 
ЦВ (биографске податке), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад), 
преглед кретања у служби са биографским подацима, дока-
зе о својим стручним и организационим способностима, 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење може се 
приложити и из персоналног досијеа запосленог, а канди-
дат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама, доставити ново), уве-
рење о држављанству РС – оригинал или оверена копија 
(не старије од шест месеци), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага; уверење издато од надлежне поли-
цијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и уверење привредног суда да кандидат није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (сва три уверења не старија од шест месеци), 

Наука и образовање



   |  Број 1028 | 22.02.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs106 

извод из матичне књиге рођених (нови образац са хологра-
мом) – оригинал или оверена копија, фотокопија важеће 
личне карте или очитану биометријску личну карту; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик, у обавези су да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика (ори-
гинал или оверена фотокопија), предлог програма рада 
директора школе за мандатни период, евентуалне прилоге 
којима доказује своје стручне, организацијске, педагошке 
и друге способности. Пријава која не садржи доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора сматраће се потпу-
ном а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкурс, 
са доказима о испуњавању услова, доставља се лично или 
поштом на адресу: Музичка школа „Јован Бандур”. Панче-
во, Војводе Живојина Мишића 3, са назнаком „Конкурс за 
директора школе “, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “23. МАЈ”
26000 Панчево, Браће Јовановић 89

1. Радница на одржавању хигијене
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

2. Наставник математике
са 17% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

3. Наставник архитектонско грађевинске 
групе предмета

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

4. Наставник архитектонско грађевинске 
групе предмета

са 57,14%, на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

5. Наставник практичне наставе - фризер
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. Образовање: поред општих услова о засни-
вању радних односа предвиђених Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава услове за заснивање радног одно-
са предвиђене чланом 139, 140 и 141 став 4 (односи се на 
наставника практичне наставе-фризера Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник” 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21). Посебне услове у погледу 
стручне спреме за радна места предвиђена Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, помоћних наставника 
и стручних сарадника у стручним школама и то: За радно 
место 1 завршено основно образовање и васпитање у скла-
ду Правилником о систематизацији и организацији радних 
места у Техничкој школи ”23. мај” Панчево за 2022/2023 
годину. За радно место 2: Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 4/2022). За радно место 3: Правил-
ник о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада геодезија и грађевинарство („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 5/22). За радно место 4: Правил-
ник о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада геодезија и грађевинарство („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 5/22). За радно место 5: Пра-
вилника о степену и врсти наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 4/22 и 15/22). Образовно-васпитни рад у школи могу 
да обављају наставник и стручни сарадник који су стекли 
одговарајуће високо образовање у смислу члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 1) одго-
варајуће стечено високо образовање у смислу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 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 4 (четири) године, по прописима који су уређива-

ли високо образовање до 10.09.2005. Лице из става 1 тачка 
1, подтачкака 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. (за сва радна 
местаосим за радно место 1. За које је потребно основно 
образовање), а за радно место бр. 4 послове наставника 
практичне наставе-фризера у смислу члана члана 141 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима, (за сва радна места), 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(за сва радна места), 4) да има држављанство Републике 
Србије (за сва радна места), 5) зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад (за сва радна мес-
та). Наведени услови доказују се приликом пријема у рад-
ни однос. Доказ о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, а испуњеност услова 2 (доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима), кандидати достављају пре закључивања 
уговора о раду. Потребна документација: Кандидат оба-
везно попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете-пријавни формулар 
и са отштампаним пријавним формуларом доставља исти 
уз следећу документацију: кратку биографију са кретањем 
у служби, диплому (уверење) о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављан-
ству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 
месеци), уверење да кандидат није кажњаван за горе наве-
дена дела, које издаје надлежна полицијска управа (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика (ако кандидат прилаже диплому о 
завршеном школовању на српском језику, не треба да дос-
тавља додатне доказе о испуњености овог услова. У прија-
ви на конкурс кандидат је дужан да наведе тачну адресу 
на којој станује или достави било који документ издат од 
стране надлежног органа из кога се она може јасно видети. 
Конкурс на одређено време спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор Решењем у смислу члана 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Кандидати 
који испуњавају услове конкурса у року прописаном чла-
ном 154 ЗОСОВ шаљу се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања Конкурсна комисија 
спроводи поступак у смислу члана 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања и доставља директо-
ру Образложену листу свих кандидата. Директор доноси 
Решење о избору кандидата. Пријаву поднети у року од 
8 дана од дана објављивања у листу “Послови”, лично у 
секретаријату школе (сваког радног дана од 8 до 14 часо-
ва), или поштом на адресу: Техничка школа “23. мај” Пан-
чево, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са назнаком “за 
конкурс”. Ближе информације се могу добити на телефон 
013/318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 9

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
87//17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) за настав-
ника основне школе, педагога или психолога: - на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студијие другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; - 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 имати завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. 2. Да има дозволу 
за рад наставника или стручног сарадника (лиценцу); 3. да 
има обуку и положен испит за директора; 4. да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 

и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да има психичку, физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима; 6. да има држављанство Републи-
ке Србије; 7. 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
8. да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Изузетно, ако се на конкурс 
за директора основне школе не пријави ни један канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, за 
директора основне школе може се изабрати и лице које уз 
испуњеност горе неведних ислова има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; оверену фотокопију 
дозволе за рад директора, односно лиценцу за директора 
школе (ако је кандидат поседује); потврду о раду у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способо-
сти за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (за 
кандидате који су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, нити да је 
покренута истрага; уверење да није осуђиван за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (из полицијске управе); 
уверење надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) - осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику; извештај про-
светног саветника о раду кандидата (уколико га кандидат 
поседује); резултат стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно). Кандидат попуњава и преузима пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете и доставља га школи заједно са свом докомента-
цијом о испуњавању услова за директора основне 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 лич-
но или путем поште на горе наведену адресу школе, са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора школе”.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

тел. 013/615-003

Наставник предметне наставе 
математике

у одељењима на румунском наставном језику, 
са 88,9% радног времена

Наставник предметне наставе 
математике

са 66,67% радног времена

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног времена

Наставник предметне наставе 
француског језика

са 88,89% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 10722.02.2023. |  Број 1028 |   

Референт за правне, кадровске 
и административне послове - 

административни радник

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане члановима 139 ЗОСОВ а кандидати за наставника и 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20), услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18.11/19). За настав-
ника може бити изабрано лице које има одговарајуће 
високо образовање стечено на: 1. студијама другог сте-
пена (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 групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студијестудије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. или 2. високо образовањене 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; за референта за правне 
кадроивске и административне послове - администра-
тивни радник лице мора имати завршено средње обра-
зоваwе у трајању од четири године (4 ниво НОКС); за 
спремачицу мора имати завршено основно образовање 
(први ниво НОКС). Кандидат мора 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, са кратком биографијом, приложити: оригинал или 
оверену фотокопију диплома или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са радним местом 
на које се конкурише; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (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 да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дела из чл. 139 став 1 тачка 3 закона 
о основама система образовања и васпитања, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доцумент не старији од шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). У складу са чл. 
154 и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школии. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и фотокопије докумената, које нису оверене од стра-
не надлежног органа, и које су старије од 6 месеци неће 
се разматрати, као ни допуна документације по истеку 
рока за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације на телефон 013/615-003.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

26000 Панчево, Сердара Јанка Вукотића 7

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) као и да има одго-
варајуће образовање предвиђено актом школе: завршено 
основно образовање.

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) као и да има одгова-
рајуће образовање предвиђено актом школе, да испуња-
ва услове у погледу врсте и степена образовања: средње 
образовање било које врсте, а изузетно III или II степеном 
стручне спреме из области прехрамбене или угоститељске 
струке и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу Уредбе о Каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору. Уред-
бом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запосле-
них у јавним службама предвиђен коефицијент за II степен 
стручне спреме

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове предвиђе-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/21) као и да 
има одговарајуће образовање предвиђено актом школе: 
средње образовање, и то: општи, правни, економски, 
техничко-информатичко, машинског смер), знање рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: у радни однос могу да буду примљена лица које: 
1) имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) нису осуђивана правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
одузимање 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-
шања; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Наведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете). Кандидат 
заједно са одштампаним пријавним формуларом тре-
ба да достави: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству - копија); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена без-
условна 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 
доказ да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање - не старији од 6 месеци 
(извод КЕ од надлежне полицијске управе); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни однос). Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Код кандидата који уђу у 
ужи избор вршиће се предходна провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима код надлежне 
филијале службе за запошљавање и биће позвани на раз-
говор. Пријаве слати непосредно или путем поште на горе 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 

огласа у публикацији “Послови”. Након истека рока за дос-
тављање пријаве није могуће доставити доказе о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„Т. Г. МАСАРИК”

26362 Јаношик, Едварда Кардеља 59

Наставник енглеског језика
са 53,33% радног времена

УСЛОВИ: кандидат мора да: 1. има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. Закон, 6/2020 и 
129/2021); на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије, и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; има степен и врсту образо-
вања 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) пред-
виђених за послове на радном месту наставника енглеског 
језика; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна словачки 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: попуњен 
пријемни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, диплому о 
стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), 
радну биографију, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уве-
рење из суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од шест месеци); уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за неведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања издато од надлежне полицијске управе (не ста-
рије од шест месеци), доказ о знању словачког језика на 
коме се остварује образовно васпитни рад (потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит о знању словачког језика) -доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на словач-
ком језику, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима (доставља 
пре потписивања уговора); лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма. Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и одштампани формулар заједно са прија-
вом на конкурс и комплетном документацијом доставља 
лично или поштом на адресу Основна школа “Томаш Гарик 
Масарик”, Едварда Кардеља 59, Јаношик, са назнаком „Кон-
курс за избор у радни однос на неодређено време”. Конкурс 
за избор кандидата за пријем у радни однос на неодређено 
време објављује се истовремено у листу “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање и на огласној табли школе 
у наставничкој канцеларији а рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити у секретаријату школе лично 
или позивом на број 013/647-001.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА www.nsz.gov.rs
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ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХРИСТО БОТЕВ”

18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/361-476

Наставник технике и технологије

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова предвиђе-
них Законом о раду, потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
чланом 3 тачка 13 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних срадника 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, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022) и то: професор техничког образовања, профе-
сор технике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор технич-
ког образовања и машинства, професор технике и машин-
ства, професор машинства, професор електротехнике, 
професор техничког образовања и техничког цртања, про-
фесор техничког образовања и физике, професор физи-
ке и основа технике, професор техничког образовања и 
хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор техничког образовања и 
васпитања, професор техничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графич-
ких комуникација, професор производно-техничког обра-
зовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани професор технике 
и информатике – мастер, дипломирани професор технике 
– мастер, мастер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, професор основа тех-
нике и информатике, мастер професор технике и инфор-
матике за електронско учење, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
области техничког и информатичког образовања); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (бугарски језик).

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова предвиђе-
них Законом о раду, потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 50 Правилника 
о организацији и систематизацији послова ОШ „Христо 
Ботев” у Димитровграду, бр. 01-1347/2022 и то: основно 
образовање. 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (бугарски језик).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (попуњен пријавни 
формулар, одштампан са званичне интернет странице 
Министарства просвете РС) кандидат треба да поднесе: 
оригинал / оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал / оверену копију уверења 
из МУП-а о неосуђиваности за наведена кривична дела 
- не старије од 6 месеци, оригинал / оверену копију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци, ориги-
нал / оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно васпитни рад, односно српски и бугарски језик 
(сведочанство или диплома издата и стечена на српс-
ком, односно бугарском језику или уверење о положе-
ном испиту из српског, односно бугарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе – оригинал 
или оверена копија), потписану биографију са адресом 
и контакт телефоном. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, о чему ће бити благовремено 
обавештени. Након достављања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и сачиња-
ва образложену листу наведених кандидата. Решење о 
избору кандидата донеће директор школе, у року од 8 
дана од дана када конкурсна комисија обави разговор 
са кандидатима и достави образложену листу кандида-
та. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за 
потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити 
података о личности. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу се поднети 
лично или поштом, на адресу: ОШ „Христо Ботев”, 18320 
Димитровград, Христо Ботев 3, са назнаком „За конкурс”. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона 010/361-476.

ОШ ”ДУШАН РАДОВИЋ”
18300 Пирот, Занатлијска бб.

тел. 010/312-435, 312-441
e-mail: dradovic.pirot@gmail.com
http: //dusanradovicpirot.edu.rs

Психолог
на одређено време, ради замене запослене, 
до њеног повратка са трудничког боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 
139 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да кандидати: 1) имају одговарајуће обра-
зовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) 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 родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 
5) знају српски и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; треба да испуњавају и следеће посеб-
не услове из члана 6 тачка 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи: дипломирани школски психолог – 
педагог - дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломира-
ни психолог – мастер. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба 
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно педагошких 
предмета. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се на горе наведену адресу или у просторијама 
секретаријата школе у року од 8 дана од дана објављи-
ваља конкурса. Уз пријаву кандидати подносе: оверен 
препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању; 
уверење о држављанству, извод из МК рођених.

ГИМНАЗИЈА 
“СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

18320 Димитровград, Кирила и Методија 12
тел. 010/362-163

Чистачица
УСЛОВИ: 1) Поред испуњености општих услова предвиђе-
них Законом о раду, потребно је да кандидат има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 7 Правилника о 
организацији и систематизацији послова Гимназије “Све-
ти Кирило и Методије” у Димитровграду, бр. 02-1130 и 
то: основно образовање (I степен стручне спреме); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затовора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривчних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добра заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцују, и за које није, у 
скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (бугарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (попуњен пријавни фор-
мулар, одштампан са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете РС) кандидат треба да поднесе: оргинал 
/ оверену копију диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оргинал / оверену копију уверења из МУП-а о нео-
суђиваности за наведена кривична дела – не старије од 6 
месеци, оргинал / оверену копију уверења о држављанству 
– не старије од 6 месеци, оргинал / оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
и бугарски језик (сведочанство или диплома издата и сте-
чена на српском, односно на бугарском језику или уверење 
о положеном испиту из српског, односно бугарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе – орги-
нал или оверена копија), потписану биографију са адресом 
и контакт телефоном. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену спосовност за рад са децом и ученицима, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће бити благовремено обавештени. Након 
достављања резултата психолошке процене спосовности 
за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и сачињава образложену листу наведених 
кандидата. Решење о избору кандидата донеће директор 
школе, у року од 8 дана од дана када конкурсна комисија 
обави разговор са кандидатима и достави образложену 
листу кандидата. Сви подаци кандидата биће коришћени 
искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом 
о заштити података о личности. Рок за пријем пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу се поднети лич-
но или поштом на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс”. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона 010/362-163.

ОСНОВНА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111

Професор технике и технологије
са 80% норме, за рад у истуреним одељењима

УСЛОВИ: техника и технологија: професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и инфор-
матике, професор информатике и техничког образовања, 
професор техничког образовања и машинства, професор 
технике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и тех-
ничког цртања, професор техничког образовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор техничког 
образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и 
општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, професор физи-
ке и основа технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор техничког васпитања и 
образовања, професор политехничког образовања и васпи-
тања, професор политехничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања, професор технике и 

Наука и образовање
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графичких комуникација, професор производно-техничког 
образовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор технике и инфор-
матике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, 
мастер професор технике и информатике, мастер профе-
сор информатике и технике, професор основа технике и 
информатике; мастер професор технике и информатике за 
електронско учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области тех-
ничког и информатичког образовања). Наставу из предмета 
одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која 
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на 
том факултету савладала програм из тих предмета у трајању 
од осам семестара.

Чистач
на одређено време до повратка раднице са 

боловања, у матичној школи

УСЛОВИ: кандидати морају имати завршену минимум 
основну школу.

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. 
одговарајућа стручна спрема, 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад, 3. није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од намање три месеца, 
као и за или није правноснажном пресудом осуђен за кри-
вично дело против достојанства личности или морала, 4. 
има држављанство Републике Србије, 5.зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 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 установи. Уз пријаву канди-
дат доставља уверење о држављанству, извод рођених, 
уверење да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе 
или уверење на адресу ОШ “Вук Караџић” Српских владара 
111, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата школе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЂУРА ЈАКШИЋ”

ТОПОНИЦА
12311 Мало Црниће, Маршала Тита 14

Стручни сарадник - педагог школе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС и 95/18 - аутентично тумачење), и услове из чл. 139, 
чл. 140, чл. 142, чл. 143 и чл. 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022) и то да: а) има одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: биографију, пријавни формулар, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду; уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 
тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија уверења, не старије од 
6 месеци), потврда да се не води поступак за заштиту од 
дискриминације, као и да није донето мишљење да је кан-
дидат повредио одредбе Закона о забрани дискриминације 
(потврда Повереника за заштиту равноправности - канди-
дат потврду може прибавити од Повереника и обраћањем 
путем мејла, који се налази на званичној страници Пове-
реник за заштиту равноправности) доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искучиво у оквиру обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сва остала документа су саставни део пријаве на конкурс. 
Избор се врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 154 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
Школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Комсија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава.Кандидати који уђу у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за 
избор стручног сарадника - педагог”, на адресу: Основна 
школа „Ђура Јакшић” Топоница, Маршала Тита 14, Топони-
ца, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Све информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе на број телефона 012/266-396 и 
на имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, сваким радним 
даном од 8 до 12 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

 СА ДОМОМ УЧЕНИКА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1025) поништава се за радно место: референт за 
финансијско рачуноводствене послове, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ 

БУКУМ”
12309 Шетоње

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи за наставника енглеског језика 
и васпитача („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017, 13/2018, 
4/2021), да испуњавају услове прописане чланом 139 став 
1тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; став 1. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, тврђенодискриминаторно 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) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају 
формулар преузет са званичне странице Министарства и 
заједно са потребном документацијом (кратку биографију, 
диплому о траженим завршеним студијама или оверену 
копију, очитану личну карту, уверење издато од надлеж-
не полицијске станице о казненој евиденцији за кривична 
дела, уверење издато од стране надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и да се против 
њега не води истрага, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених, доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије), достављају установи. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12257 Турија

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1. да имају основно образовање; 2. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
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формулар (на званичној интернет страници Министарства 
просвете) и одштампан заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставе установи, у року од 
8 дана објављивања конкурса у публикацији ”Послови”. 
Документа доставити у оригиналу или овереној фотоко-
пији не старијој од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона 012/884-088.

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 примље-
но лице под условима прописаним законом и ако: 1) има 
више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије или специјалистичке струковне студије), на којима је 
оспособљено за рад са децом јасленог узраста; средње 
образовање у трајању од четири године; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и кон-
такт 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 фор-
мулар (Образац пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат дос-
тавља доказ којим потврђује да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште 
(са повратницом), на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе „Љуби-
ца Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

12222 Браничево

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-завр-
шена основна школа (I степен стручне спреме односно Први 
ниво (Ниво 1) НОКС-А који се стиче завршавањем основног 
образовања и васпитања); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
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 на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, на конкурс доставити: оверен препис / фотокопију 

документа о поседовању одговарајућег образовања- завр-
шена основна школа, оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије не старије 
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, као и доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
За лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Приложена документација се не враћа. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар канди-
дат треба да приложи сву потребну документацију и дос-
тави школи лично или на адресу: ОШ „Вељко Дугошевић”, 
Моше Пијаде бб, 12222 Браничево. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за рад-
но место чистачица”. Ближе информације о конкурсу могу 
да се добију преко броја телефона 012/666-412. Подаци, 
који се прикупљају биће искоришћени само у сврху обра-
де података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 
87/2018).

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) –5), чланом 140 ст. 1 и 2, 
142 ст. 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21 у даљем тексту: Закон) и услове из Пра-
вилника 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022 – у 
даљем тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима којима су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учес-
ник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно 
образовање кандидата је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 (које је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу). Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из претходног ставе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из тачака 1) –5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) –5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Остали услови: професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар – информатичар, професор математике и рачу-
нарства, дипломирани математичар за математику еконо-

мије, професор информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани математичар – при-
мењена математика, дипломирани математичар – математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер професор информа-
тике и математике, дипломирани професор математике-мас-
тер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар – професор 
математике, дипломирани математичар – теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије), професор хемије – математике, 
професор географије – математике, професор физике – 
математике, професор биологије – математике, професор 
математике – теоријско усмерење, професор математике – 
теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, 
дипломирани математичар – механичар, мастер професор 
предметне наставе, мастер математичар – професор матема-
тике. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области матема-
тике или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике и 
информатике. По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је про-
менио презиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (оригинал не ста-
рији од 6 месеци од датума објаве конкурса); оригинал дока-
за надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију понашање 
(оригинал не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); 
оригинал потврде или оверена фотокопија потврде Повере-
ника за заштиту родне равноправности да није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање – оригинал 
не старији од 30 дана од дана објаве конкурса (захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси Поверенику за 
заштиту родне равноправности у слободној форми на мејл 
poverenik@ ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу Пове-
реник за заштиту родне равноправности Бул. краља Алек-
сандра бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за радно место наставника пре-
дметне наставе – наставника математике и са навођењем 
имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе учесника конкурса на 
коју се доставља потврда. Захтев мора бити својеручно пот-
писан); оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, а за лица којима још није издата дипло-
ма оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учес-
ник конкурса који има завршене студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука); оригинал или 
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске уста-
нове о полеженом испиту из предмета геометрија или основи 
геометрије (само за лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер и која су завршила 
основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике); оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним академским сту-
дијама на студијским програмима из области математике или 
примењене математике или двопредметне наставе матема-
тике и физике односно математике и информатике (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер); оверену фотокопију доказа надлежне висо-
кошколске установе о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(само учесник конкурса који је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стекао на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања); 
оверену фотокопију доказа надлежне високошколске уста-
нове о положеним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положеном стручном 
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испиту односно испиту за лиценцу, (само учесник конкурса 
који је у току студија положио испит из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу); оверену фотокопију потврде одговарајуће високошкол-
ске установе о положеном испиту из српског језика (само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику); радну биографију ЦВ (необавезно). Уколико 
учесник конкурса не достави доказе из тачке 10) и 11) прија-
ва се сматра потпуном, али кандидат који буде засновао рад-
ни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени и 
после заснивања радног односа. Неблаговремене и/ или 
непотпуне и/или неисправне пријаве неће се узети у разма-
трање. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног 
органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, и лица која испуњавају услове, упућује на 
психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тим. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкретном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 
87/18) и Правилником о заштити података о личности Шко-
ле. Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе. Пријаве слати на адресу горе наведену 
адресу, , са назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
наставника математике”. Ближе информације о конкурсу 
могу да се добију преко броја телефона 012/666-412.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање про-
писано Законом и Правилником којим се прописује степен 
и врста образовања наставника и стручног сарадника у 
основној школи; доказ: уверење-диплома о одговарајућој 
стручној спреми (са додатком дипломи уколико је издат 
уз диплому). 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ: лекарско 
уверење. 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; докази: 1. уверење суда 2. уверење МУП-а. 4) да 
има држављанство Републике Србије; доказ: уверење 
надлежног органа. 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се током рада. Докази о испуњености услова из 
става 1тачке 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. Наставник 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 наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне областиили области 

педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање, до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију у оригиналу или овереној копији, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе 
слати на адресу: Основна школа “Јован Цвијић”, 12208 Кос-
толац, Првомајска 1, са назнаком „За конкурс за наставника 
разредне наставе“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Бродарево
тел. 033/777-102

Домар / мајстор одржавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
25/05, 61, 05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 
95/2018 - аутентично тумачење) испуњава и посебне услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18-др. зако-
ни, 10/19 и, 6/20 и 129/21) и члана 67 Правилника о орга-
низацији и систематизацији радних места у ОШ ”Светозар 
Марковић”, у Бродареву и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање: да има завршено средње образовање у трајању од 
три или четири године (трећи или четврти степен стручне 
спреме и то Конструктор техничар машинске струке, бра-
вар, столар, зидар, електричар и молер и да има стручну 
оспособњеност за занимање руковаоца парних котлова.), 
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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да је држављанин Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са пријавом на 
конкурс и попуњеним и одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз пријаву на конкурс са кратком био-
графијом (ЦВ) и попуњеним пријавним формуларом треба 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној средњој школи, оверену фотокопију дипломе 
о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова); 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену копију извода из матичних књига рођених; доказ о 
неосуђиваности – уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење из МУП-а - не старије од 6 месе-
ци); уверење из Основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључивања 

уговора о раду - не старије од 6 месеци). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Пријаве на конкурс са кратком биографијом 
(ЦВ) и са потребним документима, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају лично или на адресу 
Основна школа „Светозар Марковић” у Бродареву, Пионир-
ска број 1, 31305 Бродарево, са назнакон „За конкурс за 
пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним даном од 8 до 
13 часова, лично или путем телефона 033/777-102.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАСЛАЧАК“
Сјеница, Нова бб.

тел./факс: 020/741-207, 741-284

Васпитач
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним студија у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студије у трајању од три године или 
одговарајуће више образовање - васпитач, у складу са чла-
ном 39. Закона о предшколском васпитању и образовању 
и члана 11 под 2 тачка 2.1. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ПУ”Маслачак” у Сјеници. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосрвнуће, за 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 машународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат мора да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од који најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, у складу са чланом 142 ЗОСОВ.

Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије), односно на основним студија у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу 
са чланом 42. Закона о предшколском образовању и члана 
11 под 2 тачка 2.4. Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ПУ ”Маслачак” у Сјеници. 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
машународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има основно образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да 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 
родосрвнуће, за 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 машународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да доста-
ви: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије, (не старије од 6 месе-
ци); оверен препис (фотокопију) дипломе о одговарајућој 
стручној спреми; уверење МУП-а о неосуђиваности за дела 
из члана 139 став 1 тачке 3) ЗОСОВ; потврду или уверење 
од високошколске установе да је кандидат у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или оверену 
фотокопију уверења да је кандидат положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом, доставља се 
пре закључења уговора о раду; доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља кандидат које одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику, тако што доставља потврду или увре-
рење да је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе, као и 
потврду о познавању српског језика. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији НСЗ “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и 
осталу потребну документацију заинтересовани кандидати 
могу доставити лично или поштом, на адресу Предшколска 
установа „Маслачак“, Улица нова бб., 36310 Сјеница.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36310 Сјеница, Јаворска 1

тел. 020/741-038

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, за рад у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Светозар Марковић” из Сјенице и то да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 
да има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. 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 насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик – 
босански језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром доставља следећу документацију: оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 

пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидат прибавља у надлежној поли-
цијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу 
или овереној копији; уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству РС – оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); 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. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкур-
са, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни односу року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана пријема образложене листе кандидата. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о 
поседовању психичке, физичке и зравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре 
закључења уговора о раду. Тражена документа достављају 
се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у 
затвореној коверти на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, 
36310 Сјеница, Јаворска 1, са назнаком „За конкурс”. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 
020/741-038 (секретар школе).

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета, за рад у матичној школи у Сјеници

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Светозар Марковић” из Сјенице и то да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. Да 
кандидат има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора; 5. 
да има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски 
језик – босански језик на којем се остварује образовно-вас-

питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом доставља следећу документацију: оверен пре-
пис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља пре закључења уговора о раду кандидат који заснује 
радни однос по конкурсу; уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат прибавља у 
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месе-
ци, у оригиналу или овереној копији; уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству РС – оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика као језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Конкурс спро-
води комисија коју именује директор у складу са законом. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса, у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни односу 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
из претходног става и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Директор доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана пријема образложене листе 
кандидата. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је 
да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и зрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду. Тражена доку-
мента достављају се у оригиналу или овереној копији, лич-
но или послати у затвореној коверти на адресу: ОШ „Свето-
зар Марковић”, 36310 Сјеница, Јаворска бр. 1, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за 
информације: 020/741-038 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30

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 у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у Средњој 
школи у Новој Вароши (дел. бр. 452 од 26.08.2022. год.), 
односно завршено средње образовање - електро или 
машинске струке; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у рокуод 8 дана од дана објављивања конкур-
са и то: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном средњем образовању електро или машинске 
струке; уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење о неосуђи-
ваности издато од МУП-а Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су образовање стекли на 
том језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци) доставља се пре закључења уговора о раду. 

Наука и образовање
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Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске 
управе, јавног бележника). Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној 
коверти препорученом поштом, са назнаком “Пријава на 
конкурс”, на адресу Средња школа 31320 Нова Варош, Јевс-
татија Караматијевића 26-30 или донети лично у школу, 
радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Службе-
ни гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилником о степе-
ну 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); 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 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 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, кандидати дос-
тављају 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 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); - доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на том језику). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије 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 наз-
наком “Пријава на конкурс”, на адресу Средња школа 31320 
Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30 или донети 
лично у школу, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

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

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове за пријем у радни 
однос из члана 139 и има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/2020, 129/21); обавезно образовање 
лица из члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; 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; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о знању српског језика - језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат 
треба да има одговарајући степен и врсту образовања 
прописану Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21).

ОСТАЛО: 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. 87/2018). Кандидат доставља одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената). Уз попуњен и потписан пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави школи: пријаву са кратком биографијом и подаци-
ма о свом професионалном развоју; дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме (мастер 
односно 7.1 степена високог образовања); кандидат који 
има положене испите из психологије и педагогије доставља 
уверење о положеним испитима; уверење да није осуђи-
ван - не старије од 6 месеци; уверење да против кандидата 
није покренут кривични поступак и није покренута истрага 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству РС - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Пријава на конкурс 
мора да садржи тачан назив радног места за које се конку-
рише, као и актуелни број фиксног и мобилног телефона и 
тачну адресу кандидата, у циљу контактирања кандидата 
везано за психолошку проверу и интервју 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 запо-
шљавања. Неће се разматрати пријаве које су неразумљи-
ве, неблаговремене, непотпуне, са документацијом која 
садржи неоверене 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 конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну 
комисију, за конкурс – наставник разредне наставе 100% 
- одређено време”.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник обуке вожње трактором
са 67,85% радног времена

УСЛОВИ: Дипломирани инжењер пољопривреде, дипло-
мирани инжењер агрономије, дипломирани саобраћајни 
инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и град-
ски саобраћај и транспорт, струковни инжењер саобраћаја, 
студијски програм друмски и градски саобраћај, мастер 
инжењер пољопривреде, мастер инжењер саобраћаја. 
Кандидат мора имати положен испит за возача моторних 
возила и положен специјалистички испит за возача мотор-
них возила-инструктор. Кандидат мора да испуњава услове 
предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
достави оверену диплому или фотокопију, уверење о 
држављанству и извод из књиге рођених као и уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
предвиђена чл. 139 став 1тачка 3 горе наведеног зако-
на. Пријаве слати на горе наведену адресу или лично на 
формулару са званичне интернет странице Министарства 
просвете. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимату у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20

тел./факс: 027/321-110, тел. 027/329-015
e-mail: gim.prokuplje@beotel. net
www.gimnazija-prokuplje.edu.rs

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду треба да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/21), као да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (Сл. гл.РС бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022); да имају психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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 на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу: Гимназија, Ратка Павловића 20, 
18400 Прокупље. Поред пријаве на конкурс, кандидати 
треба да доставе оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење или потврду о неосуђиваности 
за законом наведена 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), 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 процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб.

тел. 026/751-071, 026/4103-338

Сервирка (са 70% радног времене) и 
чистачица (са 30% радног времена) 

на одређено време, а најкасније до 
31.08.2023. године, за рад у матичној школи 

(100% радног времена) 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020, 129/21), као и усло-
ве прописане Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Херој Срба” у Осипаоници и то: 1) да 
је стекао одговарајуће образовање: средње образовање 
угоститељске струке; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, а наро-
чито за обављање послова сервирке и чистачице; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из тачке 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената (обавезно): попуњен пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци), краћу биографију, доказ о неос-
уђиваности за наведена кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци) као и 
доказ да кандидат није под истрагом саставни су део прија-
ве на конкурс, доказ о положеном испиту. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат је дужан да 
назначи адресу електронске поште и контакт телефон. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за радно место сервирке и чистачице”. Све информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број теле-
фона: 026/751-071.

ОШ „СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 026/663-999

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање које подразу-
мева: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета 
или студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице са заврше-
ним студијама другог степена мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Називи о 
стеченом образовању морају бити у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме за рад наставника у основној шко-
ли. 2. Психичка, физичка и здравствена способности за рад 
са децом и ученицима, 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу са зако-
ном, 4. држављанство Републике Србије, 5. знање српског 
језика, као језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс а доказ из ста-
ва 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачка 5) испуњава лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на српском језику. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и одштампаног 
заједно са потребном документацијом о испуњености усло-
ва доставе установи на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/663-999.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машин-
ски инжењер, дипломирани инжењер машинства, мастер 
инжењер машинства, предходно завршене основне ака-
демске студије у области машинско инжињерство. Кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане Законом о 
раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 6/2020 и 129/2021), као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у у подручју рада машинство. Уз попуњен пријемни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете на конкурс доставити: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
а за наставнике и уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим 
за лица која заснивају радни однос у својству приправника 
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. 

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме дипл. инжењер елек-
тротехнике, смер електроника, дипл. електротехнички 
инжењер, смер електроника, мастер инжењер електро-
технике и рачунарства, предходно завршене основне ака-
демске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
свим студијским програмима осим из области енергетике. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), као и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада електротехника. Уз попуњен пријемни 
формулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете на конкурс доставити: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 

из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
а за наставнике и уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим 
за лица која заснивају радни однос у својству приправника 
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. 

Наставник практичне наставе машинске 
струке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер машинства, дипломирани машински инжењер, 
мастер инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена-основне академске студије у области 
машинског инжењерства, специјалиста струковни 
инжењер машинства, претходно завршене струковне 
студије у машинству, одговарајуће средње стручно обра-
зовање у области машинства, положен одговарајући спе-
цијалистички односно мајсторски испит са петогодишњом 
праксом. Наведена лица треба да су стекла претходно 
трогодишње или четворогодишње образовање за одго-
варајући образовни профил или најмање три године 
радног искуства на пословима одговарајућег образовног 
профила ван образовне установе. Уз попуњен пријем-
ни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете на конкурс доставити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци) да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за киривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом, а за наставнике и уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у образовању или поло-
жен 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 ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 

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 вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Уз попуњен пријемни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице Министар-
ства просвете на конкурс доставити: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кири-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
а за наставнике и уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим 
за лица која заснивају радни однос у својству приправника 
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: 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 поступака, 
а у складу са чланом 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 

Наука и образовање
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- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), по распореду који 
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запо-
шљавање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Кандидат мора знати језик на коме 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-васпитни 
рад). Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Пријаве слати на горе наведену адре-
су, са назнаком: “За конкурс” или предати непосредно у 
секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ, тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који мора да поседује: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су утврђивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12...15/2022). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит из педаго-
гије или психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 
ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству РС; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о 
завршеном образовању са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним 
испитима из педагогије или психологије или доказ да је 
кандидат положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу (оригинал или оверена копија); уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) - оригинал или оверена 
копија; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверена копија).

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који мора да поседује: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су утврђива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и 

врста образовања морају бити у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 
11/12...15/2022). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије или психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење о 
држављанству РС; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за 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. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому о 
завршеном образовању са исправом којом се доказује да 
је кандидат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о положе-
ним испитима из педагогије или психологије или доказ 
да је кандидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (ориги-
нал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се дос-
тављају непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Вожд 
Карађорђе”, 11328 Водањ, Петра Костића 1. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара школе на број 
телефона 026/4715-004.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Наставник теоријске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдаље до 

31.08.2023. године, са 50% радног времена, 
рад у извојеном одељењу у Лугавчини

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус – музички теоретичар, етномузиколог, музички 
педагог или музиколог; (2) мастер композитор; (3) мастер 
музички уметник, професионални статус – диригент; (4) 
дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, 
етномузиколог, диригент, музички педагог; (5) дипломира-
ни композитор; (6) дипломирани музиколог; (7) дипломи-
рани етномузиколог; (8) дипломирани музички педагог; (9) 
дипломирани музичар – педагог; (10) професор солфеђа 
и музичке културе; (11) професор музичке културе; (12) 
дипломирани диригент; (13) академски музичар – компози-
тор; (14) професор музике; (15) професор музичког васпи-
тања; (16) дипломирани музичар – професор солфеђа. Уз 
пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику - уверење високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-

мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

Наставник теоријске групе предмета
на одређено време до повратка радника са 
друге дужности, а најдаље до 31.08.2023. 

године, 50% радног времена

УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус – музички теоретичар, етномузиколог, музички 
педагог или музиколог; (2) мастер композитор; (3) мастер 
музички уметник, професионални статус – диригент; (4) 
дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, 
етномузиколог, диригент, музички педагог; (5) дипломира-
ни композитор; (6) дипломирани музиколог; (7) дипломи-
рани етномузиколог; (8) дипломирани музички педагог; (9) 
дипломирани музичар – педагог; (10) професор солфеђа 
и музичке културе; (11) професор музичке културе; (12) 
дипломирани диригент; (13) академски музичар – компози-
тор; (14) професор музике; (15) професор музичког васпи-
тања; (16) дипломирани музичар – професор солфеђа. Уз 
пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику - уверење високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање

Наставник италијанског језика
на одређено време, до повратка радника са 
друге дужности, а најдаље до 31.08.2023. 

године, са 44% радног времена

УСЛОВИ: (1) мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Италијански језик и књи-
жевност), (2) професор, односно дипломирани филолог 
за италијански језик и књижевност; (3) мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Италијански језик и књижевност). Уз 
пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику - уверење високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

Наставник клавира
на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдаље до 

25.03.2023. године

УСЛОВИ: (1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
(2) дипломирани музичар - пијаниста; (3) академски музи-
чар пијаниста; (4) мастер музички уметник, професионал-
ни статус - клавириста; (5) дипломирани клавириста. Уз 
пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о држављанству Републике Србије 
- уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
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о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику - уверење високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/21), по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве доставити лично или послати на горе наведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/4622-534

Оглас објављен у листу „Послови” дана 02.11.2023. за наве-
дена радна места поништава се у целости.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 
39 Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Иван Горан Ковачић” из Станишића: завр-
шена основна школа, 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима, 3. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. 
познавање језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњеност услова под 1, 3, 4 и 5 су сас-
тавни део пријаве на конкурс, доказ о испуњености услова 
под 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријаву на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и уз 
одштампану пријаву подносе и следећа документа: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стручној спре-
ми; уверење о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања издат од стране надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; 
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику подноси доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребним документи-
ма слати на адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић”, 
25284 Станишић, Његошева 12. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и преко телефо-
на број 025/830-111.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну област 
Библиотекарство

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног 
односа: 1. научни назив: доктор наука о библиотекарству 
/ архиварству; доктор наука о библиотекарству и инфор-
матици; доктор наука о књижевности (српска или општа 
књижевност); доктор мултидисциплинарних наука који 
обухвата библиотечко-информационе науке; 2. испуњени и 
остали услови предвиђени Законом о високом образовању, 
Статутом и Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду 
и Статутом и Правилником о условима и поступку за избор 
у звање и заснивање радног односа наставника и сарад-
ника на Педагошком факултету у Сомбору. Кандидати уз 
пријаву подносе: оверене фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у 
штампаној и електронској форми, библиографију објавље-
них радова и саме радове, евалуацију студената о педа-
гошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотокопију 
личне карте. Пријаве са документацијом, достављају се 
Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка 4, Сомбор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у листу “Послови”. Поступак избора у звање и заснивање 
радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона 
о високом образовању, одредбама Статута и општих ака-
та Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60

тел. 025/5742-361

Наставник руског језика
за 88,88% норме

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да имају одговарајуће образовање, предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи радно место – 
наставник руског језика, односно Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ ”Бранко Радичевић” 
Оџаци за радна места: дипломирани економиста за финан-
сијско рачуноводстве послове и чистачица; б) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да имају држављанство Републике Србије; д) да знају 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не ста-
рије од 6 месеци; личну биографију – ЦВ. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подно-
си 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 психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 

конкурсу. Разговор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама ОШ ”Бранко Радичевић”Оџаци, Васе Пелагића 60, 
Оџаци. Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са се предају непосредно у секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 07, 00 до 14, 00 часова или поштом на адресу: 
ОШ ”Бранко Радичевић”Оџаци, Васе Пелагића 60, Оџаци. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за 
„Конкурс за пријем у радни однос на радно место ____“. 
Контакт телефон: 025/5742-361.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОЖЕФ АТИЛА”

25263 Купусина, Ади Ендреа 4
тел. 025/787-020

e-mail: jozsefattila_kup@neobee.net

Чистач
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019, 6/20). Кандидати треба да имају: 
држављанство Републике Србије, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису осуђивана правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, знање српског језика. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs). Кандидати су дужни да доста-
ве одштампани попуњени пријавни формулар и оверене 
фотокопије тражених докумената о испуњености услова 
конкурса, осим доказа о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима који ће доставити 
пре закључења уговора о раду; доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању), уверење из надлежне службе 
МУП-а, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима за пријем у радни 
однос-  не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци, 
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Педагог
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019, 6/20) и то да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019). За педаго-
га у радни однос у установи може да буде примљено лице 
са стеченим одговарајућим звањем и то: професор педа-
гогије, дипломирани педагог –општи смер или смер школ-
ске педагогије, дипломирани школски педагог- психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педа-
гог- мастер. Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), треба да имају: држављан-
ство Републике Србије, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђи-
вана 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 родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, знање српског језика и знање језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад- мађарски језик.

Психолог
са 50% норме

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019, 6/20) и то да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/2019). За психолога у радни однос у установи може да 
буде примљено лице са стеченим одговарајућим звањем 
и то: професор психологије, дипломирани психолог - 
општи смер или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог - педагог, дипломирани школско кли-
нички психолог, дипломирани психолог, мастер психо-
лог, дипломирани психолог мастер - лица која су стекла 
академско звање мастер односно дипломирани мастер 
треба да поседује најмање 300 ЕСПБ бодова из развој-
но педагошких предмета. Кандидат треба да испуњава 
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 
треба да имају: држављансто Републике Србије, психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивана 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 малолетног лица 
родоскрвнуће, 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, Знање српског језика и знање језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад - мађарски 
језик. 

ОСТАСЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Кандида-
ти су дужни да доставе одштампани попуњени пријавни 
формулар и оверене фотокопије тражених докумена-
та о испуњености услова конкурса, осим доказа о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, који ће доставити пре закључења угово-
ра о раду; доказ о одговарајућем образовању (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању), уверење из надлежне службе МУП-а, да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за пријем у радни однос- не 
старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о држављанству РС-не старије од 6 месеци, знање 
српског језика и знање језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад-мађарски језик; пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. На основу 
члана 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања, решење о избору кандитата по расписа-
ном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу: ОШ “Јожеф Атила” Купусина Ади 
Ендреа 4 са назнаком “Пријава на конкурс “. Рок за дос-
тављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема оба-
везу враћања конкурсне документације. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 025/787-
020.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515, тел./факс: 025/5881-041

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) да има одговарајуће образовање, пред-
виђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
радно место – наставник разредне наставе, б) д аима 
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 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; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не 
старије од 6 месеци, личну биографију – 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 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. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по конкурсу. 
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса се предају непосредно у секретаријату школе сва-
ког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом на 
горе наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник разредне наставе”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
25280 Риђица, Добровољачка 2

тел. 025/856-207

Наставник предметне наставе 
математика

за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) члана 33 и члана 34 Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у ОШ 
”Петар Кочић” из Риђице и то: а) да има високо образо-
вање стечено 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 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; високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем (за наставника практичне наставе). б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом 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 злостављање малолетног лица или родос-
квнуће, 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 дискриминаторско 
понашање; г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријавни формулар који се преузима 
на сајту Министарства просвете науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају конкурсну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 

не старије од 6 месеци, доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом (не старије од 6 месеци), личну био-
графију – ЦВ. Кандидат који поседује лиценцу-достваља 
доказ о положеном испиту за рад настваника, васпитача 
и стручног сарадника (лиценца) којом је стекао право да 
самостално обавља образовано васпитни рад у оквиру 
своје струке. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

Помоћно особље - спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18) чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
чланом („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19 и 
6/20), члана 39 и члана 41 Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ ”Петар Кочић” из Риђице 
и то: а) да има минимално први степен образовања-завр-
шена основна школа; б) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосквнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријавни формулар који се преузима на сајту Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају конкурсну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом (не старије од 6 
месеци), личну биографију – ЦВ. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Сви докази подносе се у оргиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају усло-
ве и доставе уредну документацију у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе који испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
директору образложену листу у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима са листе биће обављен у просторијама школе. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату може у року од 8 дана од дана достављања решења 
поднети жалбу ограну управљања. Орган управљања о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жал-
бе. Кандидат који је учествовао на у изборном поступку има 
право да под надзором овлашћеног лица прегледа конкур-
сну документацију у складу са законом. Ако по конкурсу не 
буде изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од 8 дана у публикацији „Послови”. Решење о избо-
ру кандидата оглашава се на званичној интернет страници 
министарства, када постане коначно. Пријаве са доказима 
о испуњености услова предају се у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место 
_____ (навести радно место за које се конкурише)“ пре-
поручено поштом или лично у секретаријат школе сваког 
радног дана од 9.00 до 12.00 часова. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована од стране директорке школе.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

25230 Кула, Лазе Костића 14
тел.025/722-326

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ, и 
чланом 141 став 7 овог закона и то: лице које има одго-
варајуће образовање за наставника или стручног сарад-
ника за рад у школи у подручју рада којој припада Тех-
ничка школа (електротехника и машинство и обрада 
метала) и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 3) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице 
које има завршено ово образовање мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групу пред-
мета; које има дозволу за рад за наставника или струч-
ног сарадника; које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривина 
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 за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторско понашање; које 
има држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик; које има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; које има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Кандидат доставља: 1. одштампан, попуњен 
и потписан пријавни формулар са званичне интернет 
странице МПНТР (htp: /www.mpn.gov.rs); 2. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, (уз мастер диплому прилаже се и диплома основ-
них студија у оригиналу или овереној фотокопији); 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног 
сарадника; 4. оригинал или оверену фотокопију сведо-
чанства, дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој школи, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе –као доказ 
о знању српског језика (доказ доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику); 5. доказ / потврду о радном искуству у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарјућег образовања; 6. уверење о неосуђива-
ности из казнене евиденције Министарства надлежног 
за унутрашње послове у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона, не старије од 6 месеци, односно 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 и 
злостављање малолетног лица или родскрвнуће, 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; 7. оригинал или оверену 
фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење (кандидат који буде изабран ће накнадно пре 
закључења уговора, доставити лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци); 8. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије које није 
старије од 6 месеци; 9. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених не старије од 6 месе-

ци; 10. доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе), у супротном потребно је 
доставити потврду да у периоду његовог мандата није 
вршен стручно педагошки надзор; 11. доказ о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора установе – 
уколико га поседује, оригинал или оверена фотокопија 
(пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, али је иза-
брани кандидат дужан да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност); 12. биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; 13. фотокпију личне карте или 
очитану личну карту. Кандидат може поднети и остала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору директора (докази о поседовању орга-
низационих способности и др.). Кандидат, документацију 
под тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, доставља у три примерка 
(један примерка чине оригинал или фотокопије наведе-
не документације које је оверио јавни бележник и још се 
у два примерка достављају обичне фотокопије оверених 
примерака). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Документацију доста-
вити на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
директора”. Сва потребна обавештења се могу добити 
код секретара школе и путем телефона 025/722-326. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЊОВИЋ“

25000 Сомбор, В. П. Бојовића 9
тел. 025/412-054

e-mail: mspetarkonjovic@gmail.com

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник солфеђа
за 94,99% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) имају одговарајуће образовање (видети 
даље у тексту),б) имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Репу-
блике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказује се потврдом висо-
кошколске установе на којој је кандидат стекао неопходно 
звање). Одговарајућим образовањем сматра се: 1. Настав-
ник клавира: (1) дипломирани музичар, усмерење пијани-
ста; (2) дипломирани музичар - пијаниста; (3) академски 
музичар пијаниста; (4) мастер музички уметник, профе-
сионални статус – клавири, (5) дипломирани клавириста. 
2. Наставник солфеђа: (1) мастер теоретичар уметности, 
професионални статус – музички педагог; (2) дипломира-
ни музичар, усмерење музички педагог; (3) дипломирани 
музички педагог; (4) дипломирани музичар - педагог; (5) 
дипломирани музичар – професор солфеђа. (6) професор 
солфеђа и музичке културе; (7) професор солфеђа; (8) 
професор музике; (9) професор музичког васпитања. Дока-
зи 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. 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 у публикацији „Послови“. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора Школе.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће обавезно образовање у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у ОШ „Милош Црњански” Хртковци”, и то: одговарајуће 
високо образовање из области Правних наука – на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидат по Кон-
курсу је у обавези да приложи следећа документа, у ори-
гиналу или овереној копији: попуњен пријавни формулар 
(отштампан са интернет странице Министарства просвете); 
диплома о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
о познавању српског језика - подноси само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику. Доказ о физич-
кој, психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана 
од дана објављивања Конкурса у листу „Послови”. Небла-
говремене или непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаве на конкурс достављају се путем поште 
или лично на горе наведену адресу. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон 
022/455-038.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник географије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17... 129/21), и 
то: 1. мора да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/2012..10/2022): дипломирани географ, профе-
сор географије и историје, дипломирани професор био-
логије и географије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије - географије, професор 
физике - географије, професор географије – информатике - 
дипломирани професор географије - мастер, дипломирани 
географ - мастер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, мастер про-
фесор географије и информатике, дипломирани географ 
- просторни планер, мастер професор предметне наста-
ве. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипло-
мирани географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике. 2. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије. 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику).

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наставник српског језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17... 129/21), 
и то: 1. да има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/2012..10/2022) и то: професор српског језика 
и књижевности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенку књиженвност и 
српскохрваткси језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се обрзовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односо русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, про-
фесор српског језика и српске књижевности, дипломира-
ни компаратиста, мастер филолог (студијски програми: 
српски језика и књижевност, српска књижевност и језик, 
српака књижевност и језик са општом књижевношћу, срп-
ски језик, српска књижевност, српска филологија (српски 
језик и лингвистика), српска књижевност и језик са ком-
паратистиком, српски језик као страни), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: српски језик и 
књижевност, српска књижевност и језик, српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, српски језик, срп-
ска књижевност, српска филологија (српски језик и линг-
вистика), српска филологија (српски језик и књижевност), 
филологија, модули: српски језик и српски језик и компара-
тивна књижевност, компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), профефор српскохрватског језика и књи-
жевности, мастер филолог из области филолошких нау-
ка, професор југословенке књижевности и српког језика, 
мастер професор предметне наставе (претходо завршене 
судије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије. 5. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције), доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом предати у секретаријат шко-
ле или послати поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обраовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/17... 129/21), и то: 
1) да има одговарајуће образовање за домара / мајстора 
одржавања, прописано чланом 29 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ “Браћа Груло-
вић” Бешка (дел. бр. 356 од 12.9.2019): IV степен стручне 
спреме машинске струке; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Додатна знања: положен струч-
ни испити за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници), положен испит про-
тивпожарне заштите.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оригинал или ове-
рену копију сведочанства о завршеној основној школи; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из 
казнене евиденције), доказ о познавању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку); 7 доказ о радном искуству. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потреб-
ном документацијом предати у секретаријат школе или 
послати поштом на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ ”ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631
e-mail: sekretar.hjcmelik@gmail.com

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви”, поништава се за радна места:

Наставник биологије, са 70% радног времена, и 
Наставник технике и технологије, са 80% радног времена

ОШ “ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631

Наставник математике
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
потребно је да кандидат: има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да 
има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи за обављање посло-
ва наставника математике; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности из МУП-а; доказ 
о познавању српског језика уколико је основно, средње, 
више или високо образовање стечено на другом језику или 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом 
доставити на адресу Основне школе “Херој Јанко Чмелик”, 
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2, лично или поштом, 
са назнаком “Конкурс за наставника математике”. За све 
информације у вези конкурса можете контактирати секре-
тара школе у периоду од 08 до 13 часова, радним данима 
на број телефона 022/310-631.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224
e-mail: osvkadasevci@mts.rs

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: На радно место дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове, поред горе наве-
дених услова из члана 139 Закона. Кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 46 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић” Адашевци, 
односно да има одговарајуће образовање / стручну спре-
му и да поседује додатна знања / искуство и то: 1. висо-
ко образовање из области економских наука стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, са претходно завршеним основним 
академским студијама на истом студијском програму; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Звање: мастер економиста, дипломи-
рани економиста (врста образовања). 2. Додатни услови: 
знање рада на рачунару.

Сервирка
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање / стручну спре-
му и да поседује додатна знања / искуство и то: 1. средње 
образовање: прехрамбена струка; звање кувар (врста 
образовања). Изузетно: основно образовање и радно иску-
ство на тим пословима.

Чистачица
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање / стручну спре-
му и то: 1. образовање: основно образовање.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним чланом 139 Закона о основама 
система образовња и васпитања („Службени гласник РС 
77/2018, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, 
даље: Закон) и одговарајућим члановима Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„Вук Караџић” Адашевци, односно 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита 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-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. Зна српски језик (и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад). Доказ о испуњености услова у погледу 
образовања, неосуђиваности, држављанства састави су 
део пријаве на Конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати за сва 
радна места, дужни су уз Пријаву са званичног сајта Минис-
тарства просвете, доставити следеће Доказе о испуњавању 
услова, у складу са 139 Закона и одговарајућим члановима 
40, 46, 49. и 50 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Вук Караџић” Адашевци, односно: ове-
рену копију или препис дипломе / сведочанства о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (извод о неосуђиваности из казнене 
евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а, не 
старије од шест месеци од дана објављивања конкурса, 
оригинал); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал са холограмом или оверену копију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал са холограмом или ове-
рену копију); доказ о познавању српског језика; достављају 
само они кандидати који образовање нису секли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске (средњошколске, основне школе) установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (оригинал или 
оверену копију); биографски подаци-ЦВ. Потребни докази 
уз пријаву на конкурс достављају се у оригиналу или ове-
реној копији код нотара / јавног биљежника. Сви канди-
дати попуњавају пријавни формулар са интернет странице 
Министарства просвете, који прилажу уз доказе о испуња-
вању услова и биографске податке-ЦВ. Формулар се преу-
зима на сајту Министарства просвете - Link- FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE-ustanove-obrazovanja.doc (live.com). Конкурс 
спроводи конкурсна Комисија коју је именовао директор у 
складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однсо из члана 139 Закона, у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна Комисија сачињава 
Листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
одос у року од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способнсоти за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са документацијом и прилозима подно-
се се лично или препорученом поштом на адресу школе: 
Основна школа „Вук Караџић”, 22244 Адашевци, Фруш-
когорска 3, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
____ (навести радно место за које се конкурише)”, За све 
додатне информације кандидати се могу обратити радним 
даном од 10.00 до 12.00 часова на телефон 022/737-224 
или на имејл: osvkadasevci@mts.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

22000 Сремска Митровица, Деспота 
Бранковића 14

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да имао дговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са чланом 3 тачка 
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 … и 16/22); члана 17 и 19 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Све-
ти Сава” Сремска Митровица; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик. Услови у погледу образовања: Кан-

дидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) ито: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисцилпинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу 
са члланом 3 тачка 9) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19 … и 16/22) и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар - теоријска математика, дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - математике, про-
фесор биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе, мастер математичар - професор математике, мастер 
инжењер примењене математике. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике. Докази: овере-
ну фотокопију дипломе, а за лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер доставља се и 
оверена копија дипломе о завршеним основним академским 
студијама на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из пред-
мета геометрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и инфор-
матике. уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о знању српског јези-
ка доставља се само уколико одговарујће образовање није 
стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (оригинал или оверену фотокопију), наведени 
доказ кандидат прибавља од надлежне Полицијске управе. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, за сва радна места доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја Републике Србије www.mpn.gov.rs и уз 
одштампан и попуњен пријавни формулар достављају шко-
ли наведене доказе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију - не отварати”, на адресу: Основна 
школа „Свети Сава”, 22000 Сремска Митровица, Деспота 
Бранковића 14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 022/561-404

1) Наставник практичне наставе 
машинске струке

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примљено 
лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 129/2021), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 4/2022, 14/2022 
и 15/2022), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022), 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. 4/2022), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022 и 15/2022) и Правилником о организацији 
и систематизацији радних места Техничке школе „Михајло 
Пупин” у Инђији: 1. завршено одговарајуће образовање 
са звањем: металостругар – специјалиста и остала звања 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022).

2) Наставник практичне наставе 
саобраћајне струке - инструктор вожње

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примљено 
лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 и 129/2021), Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 4/2022, 14/2022 
и 15/2022), Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022), 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. 4/2022), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022 и 15/2022) и Правилником о организацији 
и систематизацији радних места Техничке школе „Михајло 
Пупин” у Инђији: 1. завршено одговарајуће образовање са 
звањем: инструктор вожње за Б и Ц категорију и лиценца 
за инструктора и остала звања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022 и 15/2022).

3) Наставник географије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 129/2021), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о степе-
ну 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”, бр. 4/2022 и 15/2022), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Електротехника (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Сао-
браћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022) и Правилником о организацији и системати-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 12122.02.2023. |  Број 1028 |   

зацији радних места Техничке школе „Михајло Пупин” у 
Инђији: 1. завршено одговарајуће високо образовање са 
звањем: професор географије; дипломирани географ; 
професор историје – географије; дипломирани географ 
– просторни планер; дипломирани професор географије 
– мастер; дипломирани географ – мастер; мастер геог-
раф; мастер професор географије; мастер професор гео-
графије и информатике; мастер професор биологије и 
географије. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: географија; дипломирани 
географ; професор географије; двопредметне студије 
биологије и географије, односно географије и информа-
тике и остала звања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 4/2022, 
14/2022 и 15/2022).

4) Наставник предметне наставе 
стручних предмета електротехничке 

струке
УСЛОВИ: У школи се васпитно-образовни рад остварује 
на српском језику. У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 129/2021), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о степе-
ну 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”, бр. 4/2022 и 15/2022), Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Електротехника (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Сао-
браћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 15/2022) и Правилником о организацији и системати-
зацији радних места Техничке школе „Михајло Пупин” у 
Инђији: 1. завршено одговарајуће високо образовање са 
звањем: мастер инжењер информационих технологија; 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, прет-
ходно завршене основне академске студије о области 
електротехник и рачунарства на свим студијским про-
грамима осим из области енергетике; мастер информа-
тичар и остала звања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 4/2022). 

ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују одговарајуће висо-
ко образовање у складу чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања РС, 
изузетно за радно место под ред. бр 1 и 2 образовање у 
складу са чланом 141 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања РС. За сва радна места: поред 
1. одговарајућег образовања кандидат треба и: 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 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).Уз пријаву за учешће на конкурсу учес-
ници су дужни да доставе оригинале или оверене копије 
следећих докумената: диплома, односно уверење о сте-
ченом образовању уколико није издата диплома, односно 
други релевантни доказ о стеченом образовању; уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); уверење о 
некажњавању које издаје МУП (не старије од шест месе-
ци); доказ да зна српски језик (кандидат доставља само 
уколико образовање није стекао на српском језику); 
попуњена пријава која се преузима на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна комисија која је 
именована од стране директора школе, врши избор кан-
дидата које упућује на претходну психолошку процену за 
рад са ученицима. Психолошку процену врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење о посебној здравстве-

ној способности за рад у просвети прибавља кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на адресу: Техничка школа “Михајло 
Пупин”, Инђија, Цара Душана 2, поштом или достављају 
непосредно. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Наставник трговинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чланова 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19, 6/20 и 129/21.) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 
4/2022 и 14/2022.) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање – доказ: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- доказ: уверење надлежног МУП-а; 4) да има држављан-
ство Републике Србије – доказ: оригинал или оверена 
фотокопија; 5) извод из матичне књиге рођених – доказ: 
оригинал или оверена фотокопија; 6) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. У складу са чланом 140 
ЗОСОВ, наставник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо обрзовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степен из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мета, 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 2 
подтачка 1) друго набрајање мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете у складу 
са чланом 154 став 2 ЗОСОВ, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидат 
доставља на адресу школе, или се може предати лично у 
секретаријату школе. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у часопису „Посло-
ви” посредством Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
22240 Шид, Школска 1

тел. 022/712-503

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији “ Посло-
ви “ (број 1024), поништава се за радно место:

Наставник трговинске групе предмета
2 извршиоца

ОШ “СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећинци, Школска 8

тел. 069/4046-040

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које: 1) 
поседује одговарајуће високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: -студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
- студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука и 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, за наставника, педагога и психолога, обуку и поло-
жен испит за директора установе, 2) има дозволу за рад 
наставника или стручног сарадника, 3) има најмање 8 годи-
на рада у школи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 4) 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 дужност); 
5) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, затим да се против њега не води истрага, нити да 
је подигнута оптужница за кривично дело, као и да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ; 
7) има држављанство Републике Србије; 8) зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Уз пријаву 
(пријавни формулар се попуњава на званичној интернет 
страни Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, који се одштампа) на конкурс кандидат треба да под-
несе: уверење о држављанству Републике Србије; диплому 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставника 
или стручног сарадника; потврду о радном искуству у шко-
ли од најмање 8 година на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; оверену 
фотокопију лиценце за директора установе уколико је има 
- овера фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса (уколико кандидат не достави овај доказ његова 
пријава се сматра потпуном); лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима (може и старије од 6. месеци, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доста-
вити ново лекарско уверење), уверење о некажњавању од 
МУП-а, уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак од суда опште надлежности, уверење о неос-
уђиваности привредног суда; писмени доказ да зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, извод из 
матичне књиге рођених; биографију са краћим прегледом 
кретања у служби и прегледом програма рада школе; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника). Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора школе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања. 
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која 
је непосредно предата Школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан кад Школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи радну биографију и све доказе о испуњености 
услова за избор чије се прилагање захтева конкурсом. 
Учесник конкурса може доказе о испуњености услова за 
избор доставити после истека рока за достављање пријава 
на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе 
није могао да благовремено прибави из оправданих раз-
лога. Доказе о оправданости разлога за пропуштање рока 
учесник конкурса је обавезан да достави заједно са нак-

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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надно поднетим доказима за избор. Накнадно достављање 
доказа за избор може се прихватити само ако их је школа 
примила пре него што је комисија почела да разматра кон-
курсни материјал. Сва приложена документа не могу бити 
старија од 6 месеци, а фотокопије докумената морају бити 
оверене код надлежног органа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс са документацијом, слати поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком “Конкурс за избор директора” или пре-
дати лично у секретаријату школе. Примљена документа-
ција се не враћа кандидатима, већ се доставља министру 
ради доношења одлуке о избору директора. Ближе инфор-
мације на телефон: 069/4046-040 секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Дипломирани економиста за 
финансијске и рачуноводствене послове

на одређено време, преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обраовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/17... 129/21), 1) 
да има одговарајуће образовање за дипломираног еконо-
мисту за финансијске и рачуноводствене послове, пропи-
сано чланом 37 Правилника о организацији и системати-
зацији послова у ОШ ”Петар Кочић” Инђија (дел. бр. дел. 
бр. 1226/2/ 14.9.2022., 1712/2 9.12.2022. г.), и то: високо 
образовање: на студијама другог степена (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, из 
области економских наука, најмање две године радног 
искуства; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу 
биографију са адресом и контакт телефоном, оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене 
евиденције), доказ о познавању српског језика, на коме се 
остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом, ученицима. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом предати у секрета-
ријат школе или послати поштом на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”

22400 Рума, Партизанска бб.
тел. 022/474-515

e-mail: gimnru@gmail.com

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви” (број 1025, страна 70), поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.

тел. 022/474-515
e-mail: gimnru@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС – 
Просветни гласник бр. 4/2022 и 14/2022); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језиак на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан и уредно попуњен пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја); кратку биографију; оверен пре-
пис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уве-
рење 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 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); очитану личну карту; остала документа 
која могу послужити 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, по окончњу конкурса за кандидате који су ушли 
у ужи избор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се путем поште 
или лично на горе наведену адресу. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у законском року. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон бр. 022/474-515.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ - 
МИХИЗ”

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

Наставник предметне наставе 
математике

са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место треба да испуњава 
опште услове из члана 24 Закона о раду, услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање, прописано чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: на студијама другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Одговарајуће образовање кан-
дидата мора бити у складу са чланом 2. став 1 тачка 13) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022 – даље: Правилник) 
и то: (1) професор математике; (2) дипломирани математи-
чар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар - информати-
чар; (6) дипломирани математичар - професор математике; 

(7) дипломирани математичар за математику економије; (8) 
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор 
математике - теоријски смер; (10) професор математике и 
рачунарства; (11) професор информатике - математике; 
(12) професор хемије - математике; (13) професор геогра-
фије - математике; (14) професор физике - математике; 
(15) професор биологије - математике; (16) дипломирани 
математичар - астроном; (17) дипломирани математичар 
- теоријска математика; (18) дипломирани математичар - 
примењена математика; (19) дипломирани математичар - 
математика финансија; (20) дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије); (21) 
дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор 
математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мас-
тер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор мате-
матике; (26) мастер математичар - професор математике; 
(27) мастер инжењер примењене математике. Лице из чла-
на 2 став 1 тачка 13) Правилника које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом из пред-
мета Геометрија или Основи геометрије). Кандидат мора да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Кандидат не сме бити осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидат мора да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у Школи. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат прибавља и доставља пре 
закључења уговора о раду, а остале доказе уз пријаву на 
конкурс. Уз пријавни формулар (који кандидати преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просвете), 
кандидати достављају кратку радну биографију и доказе о 
испуњености прописаних услова, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, и то: све дипломе којима доказује стечено 
одговарајуће образовање и доказ (потврду факултета или 
оверену фотокопију индекса) о положеним испитима из 
предмета геометрија или основи геометрије (Дипломе кан-
дидат доставља у овереној фотокопији); уверење из МУП-а 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом сходно 
члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци) и потврду 
Повереника за заштиту равноправности да за кандидата, 
у складу са законом, није утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из МК рођених; извод из МК вен-
чаних уколико је кандидат, након стицања дипломе, про-
менио презиме; доказ да зна српски језик (изјаву о томе 
дату у слободној форми, под кривичном и материјалном 
одговорношћу) кандидат доставља само уколико обра-
зовање није стекао на српском језику што се види уви-
дом у диплому о стеченом стручном звању. Пријава мора 
бити потписана и садржати тачну адресу, e-mail адресу и 
контакт телефон кандидата. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор Школе. конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност обавезних услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати испуњавају обавезне услове 
за пријем у радни однос, у року од 8 (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. кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 8 (осам) дана 
од достављања образложене образложене листе од стране 
конкурсне комисије. Решење о изабраном кандидату биће 
достављено свим кандидатима на конкурсу. Комуникација 
са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања 
конкурса, обављаће се електронским путем (на e-mail 
адресу кандидата) и/или телефоном. Рок за достављање 
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са 
доказима доставити на горе наведену адресу Школе, лич-
но или путем поште. Пријаве послате поштом сматраће се 
благовременим ако су упућене препорученом пошиљком и 
предате пошти у оквиру конкурсног рока. Термини који се 
користе у овом огласу, а који имају родно значење, израже-
ни у граматичком мушком роду, подразумевају природни 
женски и мушки пол лица на које се односе.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Стручни сарадник – педагог
на одређено време, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место треба да испуњава 
опште услове из члана 24 Закона о раду, услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање, прописано чланом 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће обра-
зовање кандидата мора бити у складу са чл. 5. ст. 1 тачка 
1) Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022 – даље: Правил-
ник) и то: дипломирани педагог; професор педагогије, 
дипломирани школски психолог-педагог; дипломирани 
педагог-мастер; мастер педагог. Лице из чл. 5. ст. 1 тач-
ка 1) Правилника које је стекло академски назив мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије педагогије. Кандидат мора да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима. 
Кандидат не сме бити осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
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. Кандидат мора да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик, на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у Школи. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, а остале доказе уз пријаву на конкурс. Уз 
пријавни формулар (који кандидати преузимају са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете), кан-
дидати достављају кратку радну биографију и доказе о 
испуњености прописаних услова, у оригиналу или овере-
ној фотокопији, и то: све дипломе којима доказује стечено 
одговарајуће образовање (Дипломе кандидат доставља 
у овереној фотокопији); уверење из МУП-а да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом сходно члану 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци) и потврду Повереника 
за заштиту равноправности да за кандидата, у складу са 
законом, није утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из МК рођених; извод из МК венчаних 
уколико је кандидат, након стицања дипломе, проме-
нио презиме; доказ да зна српски језик (Изјаву о томе 
дату у слободној форми, под кривичном и материјалном 
одговорношћу) кандидат доставља само уколико обра-
зовање није стекао на српском језику што се види уви-
дом у диплому о стеченом стручном звању. Пријава мора 
бити потписана и садржати тачну адресу, e-mail адресу и 
контакт телефон кандидата. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор Школе. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност обавезних услова кандидата за 
пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати испуњавају обавезне 
услове за пријем у радни однос, у року од 8 (осам) дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор доно-
си решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 
(осам) дана од достављања образложене образложене 
листе од стране конкурсне комисије. Решење о изабраном 
кандидату биће достављено свим кандидатима на конкур-
су. Комуникација са кандидатима и обавештавање канди-
дата, у току трајања конкурса, обављаће се електронским 
путем (на e-mail адресу кандидата) и/или телефоном. Рок 
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 

огласа. Пријаве са доказима доставити на горе наведену 
адресу Школе, лично или путем поште. Пријаве послате 
препорученом пошиљком сматраће се благовременим ако 
су предате пошти у оквиру конкурсног рока. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ “
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Сагласно члану 122, 139 и 140 ставови 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - други закон, 
6/2019 и 129/2021, у даљем тексту: Закон), директор 
школе може да буде лице које: 1. има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
стечено: 1) 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; 2) На основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 
2 Закона, дужност дирекотра основне школе може да 
обавља лице које, уз испуњавање свих других услова, 
има одговарауће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образоања и васпитања, 
након стеченог одговарајуће образовања. Такав Канди-
дат/Кандидаткиња мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 2. Дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. 
обуку и положен испит за директора установе. Изабрани 
директор који нема положен испит за диркетора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. У противном престаје му дужност директо-
ра, у складу са Законом; 4. Најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. Има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 6. 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; 7. има држављанство Републике Србије; 
8. зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за 
избор директора школе треба да приложи следеће доку-
менте, односно доказе да испуњава потребне услове: 
оверену копију или препис дипломе о стеченом образо-
вању за наставника, васпитача или стручног сарадника у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 закона; доказ о психич-
кој, физичкој и здавственој способности за рад са децом 
и ученицима-лекарско уверење; дозволу за рад, однос-
но испит за лиценцу или стручни испит, за наставника, 
васпитача или стручног сарадника у овереној копији; 
уверење о положеном испиту за директора (уколико га 
кандидат поседује), у овереној копији, изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност. У противном престаје му дужност директора, у 
складу са Законом; потврду о раду из школе, у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, у складу са законом, у оригиналу; доказ да 
се кандидат није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 
тачка 1 Закона, извод из надлежног МУП-а, у оригиналу; 
уверење о држављансту РС, оригинал са холограмом или 
оверена копија; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал са холограмом или оверена копија; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) и доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата, који је претходно обављао 

дужност директора школе; доказ о знању српског језика; 
програм рада кандидата, са биографијом. Копије доку-
мената требају бити оверене у складу са законом (код 
нотара / јавног биљежника), Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, који у штампаној форми дос-
тавља Школи, уз прилагање потребних доказа. Пријаве 
са потребном документацијом и доказима, достављају 
се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама НСЗ „Послови”, на адресу Школе у 
затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”, лично или препорученом поштом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, 
као и копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (јавног бележника) и као такве ће 
бити враћене кандидатима. Ближа обавештења се могу 
добити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова, код 
секретара Школе на телефон: 022 737 224, или упитом 
на имејл osvkadasevci@mts.rs

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224

Наставник разредне наставе
место рада ИО Батровци, на одређено време 

ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чланом 139 и 140 ставови 1 и 2 Зако-
на о основама система образовња и васпитања („Служ-
бени гласник РС 77/2018, 27/2018 - други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021, даље: Закон), члана 2 став 1 тачка 1 
до 7. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС” 11/2012...16/2022) и одговарајућим члановима 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Вук Караџић” Адашевци, односно ако: 1. 
има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 дискриминаторско понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова у погледу образовања, неосуђива-
ности, држављанства састави су део пријаве на конкурс, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. На радно место наставника разредне наста-
ве, поред наведених услова из члана 139 Закона, Канди-
дат треба да испуњава и услове из члана 140 ставови 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
члана 2 став 1 тачка 1 до 7. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС” 11/2012...16/2022) и чла-
на 40, 41 и 43 Правилника о организацији и систематиза-
цији послова у ОШ „Вук Караџић” Адашевци, односно да 
има одговарајуће образовање/стручну спрему и то: 1. има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 закона о 
основама система образовања и васпитања стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 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 са 
завршеним студијама из подтачке и. мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Додат-
ни услови: да има једно од прописаних Звања из члана 2 
став 1 тачке 1 до 7 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педгошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ-мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу. Да има дозволу за рад-лиценцу. Кандидати 
су дужни да уз Пријаву са званичног сајта Министарства 
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просвете, доставие следеће Доказе о испуњавању услова, 
у складу са 139 Закона и одговарајућим члановима 2 став 
1 тачке 1 до 7 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и члана 
43 Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Вук Караџић” Адашевци, број 06-01-15-3/1-3/2022 
од 04.07.2022. године, односно: оверену копију или препис 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; дозвола за 
рад-лиценца (или уверење о положеном стручном испиту) 
за наставника, васпитача или стручног сарадника, овере-
на копија; уверење о неосуђиваности из члана 139 став 1 
тачка 3 закона о основама система образовања и васпи-
тања (извод о неосуђиваности из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а, оригинал; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал са хологра-
мом или оверену копију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал са холограмом или оверену копију); доказ о 
познавању српског језика; достављају само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске (средњошколске, 
основне школе) установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (оригинал или оверену копију); биографски 
подаци-ЦВ. Потребни докази уз пријаву на конкурс дос-
тављају се у оригиналу или овереној копији код нотара/
јавног бележника. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар са Интернет странице Министарства просвете, који 
прилажу уз доказе о испуњавању услова и биографске 
податке-ЦВ. Формулар се преузима на сајту Министарства 
просвете – линк - FORMULAR-ZA-KONKURISANjE-ustanove-
obrazovanja.doc (live.com). Рок за подношење пријаве: 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ-а 
„Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је 
именовао директор у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава Листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни одос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способнсоти за 
рад са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на Конкурс са документацијом и прилозима под-
носе се лично или препорученом поштом у затвореној 
коверти, на адресу школе: Основна школа „Вук Караџић” 
Адашевци, Фрушкогорска 3, 22244 Адашевци, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс”. За све додатне инфор-
мације кандидати се могу обратити радним даном од 10.00 
до 12.00 часова на телефон 022/737-224 или на имејл: 
osvkadasevci@mts.rs

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАТКО ВУКОВИЋ”

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник билогије
са 50% радног времена, на српском 

наставном језику

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, на српском 

наставном језику

Наставник математике
на српском наставном језику

Наставник математике
са 88,88% радног времена, на хрватском 

наставном језику

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а то су: одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-

дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(хрватски језик). Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 
и 2/2020) прописани су степен и врста образовање настав-
ника који су услов за обављање послова наставника за које 
је расписан конкурс. Кандидат је дужан да, уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете– www.prosveta.gov.
rs, на конкурс достави: оверену копију доказа стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 
Закона и Правилника; извод из матичне књиге рођених 
на обрасцу са холограмом; извод из казнене евиденције 
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској 
управи према месту пребивалишта); оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије; овере-
ну копију доказа да зна српски и/или хрватски језик (ове-
рена копија дипломе о завршеној основној, средњој, вишој 
школи или факултету на српском / хрватском језику или 
уверење о положеном испиту из српског/хрватског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Уко-
лико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се 
да је достављањем овог доказа доставио и доказ да зна 
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија 
обавиће разговор са кандидатима који се налазе на лис-
ти кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору који ндоноси 
решење о избору кандидата по конкурсу. Изабрани канди-
дат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима пре 
закључења уговора о раду.Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају 
се од стране недлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на сле-
дећу адресу: ОШ” Матко Вуковић”, 24000 Суботица, Руђера 
Бошковић 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАТКО ВУКОВИЋ”

24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Педагог
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 

или области педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020) прописани су степен и врста образовање 
наставника који су услов за обављање послова наставника 
за које је расписан конкурс. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да, уз попуњени пријавни фор-
мулар који се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете – www.prosveta.gov.rs, на конкурс 
достави: оверену копију доказа стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 Закона и Пра-
вилника; извод из матичне књиге рођених на обрасцу са 
холограмом; извод из казнене евиденције МУП-а да није 
осуђиван, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
(прибавља се у надлежној полицијској управи према месту 
пребивалишта); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену копију доказа да 
зна српски и/или хрватски језик (оверена копија дипломе о 
завршеној основној, средњој, вишој школи или факултету 
на српском / хрватском језику или уверење о положеном 
испиту из српског / хрватског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе). Уколико је кандидат сте-
као одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 
Закона на српском језику, сматра се да је достављањем 
овог доказа доставио и доказ да зна српски језик. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни однос, који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након психолошке 
процене конкурсна комисија обавиће разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору који ндоноси решење о избору кандидата по 
конкурсу. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Копије доказа које се подносе при 
конкурисању оверавају се од стране недлежног органа, у 
супротном неће се узети у разматрање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс доставити на горе наведену адресу.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

„МУЗИЧКА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Главна 84

тел. 024/715-504

Наставник предметне наставе виолине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника (“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) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; б) студије другог степена из области 

Наука и образовање
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педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи и то: 
дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломира-
ни музичар – виолиниста; академски музичар виолиниста; 
мастер музички уметник, професионални статус – виолини-
ста; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски и 
мађарски језик (језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад). Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и одштам-
пан формулар на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потвр-
де- уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије 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 образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне године, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не ста-
рија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или 
сведочанства из средње школе, у којима стоји да је канди-
дат имао наставу из предмета српски језик, а доказ да кан-
дидат зна мађарски језик је оверена фотокопија дипломе 
о завршеној средњој школи на мађарском језику или све-
дочанство из средње школе, у којима стоји да је у средњој 
школи имао наставу из предмета мађарски језик); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија) не старији од шест месеци; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 

Наставник предметне наставе солфеђа
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника (“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) и то: 
да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
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; и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи и то: дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар, усмерење музички педагог; професор солфеђа; 
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музи-

чар – педагог; мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус – музички педагог; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
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 пријаву 
на конкурс поднети: попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја - пријавни формулар; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом бодова (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде- уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и педагогије 
или оверена копија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу) за оне који ово образовање 
поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 
2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да 
стекне у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлеж-
не полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског језика (диплома, односно уверење 
о стеченом високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у 
супротном је потребно доставити оверену копију доказа да 
зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој школи на српском језику или сведочанства из 
средње школе, у којима стоји да је кандидат имао наставу 
из предмета српски језик; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест 
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горе наведену адресу, лично или поштом, са 
назнаком „Конкурс за ____ (навести радно место за које 
се конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. За све информације 
можете позвати број телефона 024/715-504, 024/712-730, 
и 024/711-726.

ОШ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
24300 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Наставник предметне наставе физике
на мађарском наставном језику, са 60% 

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 и 13/17 – одлука УС РС 
и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19, 6/2020) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” 
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, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 
16/2022) и то: да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 

васпитача и стручних сарадника и то: професор физике, 
дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, професор физике и 
основе технике, дипломирани педагог за физику и осно-
ве технике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
вач, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофи-
зика, професор физике-информатике, дипломирани физи-
чар-медицинска физика, дипломирани професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике - метеорологије, дипло-
мирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор 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, дипломира-
ни 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 студијс-
ким програмима из области физике. Уколико школа преу-
зимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада за предмет Физика 
може да изводи и: дипломирани физикохемичар; мастер 
физикохемичар (уз претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физичке 
хемије или физике); мастер физичар (уз претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програмима 
из области физичке хемије или физике); професор физике 
и астрономије. Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад – мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампани формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни 
формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од којих нај-
мање шест бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом 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) за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је 
ово образовање наставник обавезан да стекне у року од 
једне године, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ о познавању 
српског и језика на којем остварује образовно-васпитни рад 
- мађарски језики (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском језику, ујед-
но је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је 
потребно доставити оверену копију доказа да зна српски 
језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње школе 
да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
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језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи на мађарском језику или потврда из средње школе 
да је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од 
шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. За све информације можете 
позвати број телефона 024/715-443, 711-726, 712-730.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
24341 Криваја, Маршала Тита 1

тел. 024/4724-001

Наставник предметне наставе 
математика

за 88,89% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/20192/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
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; и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника вас-
питача и стручних сарадника и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике - математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани математи-
чар - примењена математика, дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике -математике, 
професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар - професор матема-
тике; мастер инжењер примењене математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике. Кандидат треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан 
формулар на интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - пријавни формулар; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 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 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) за оне који ово образовање поседују, они који 
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од 
једне године, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ 
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске 
управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о познавању 
српског језика и језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад (диплома, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању, уколико је на српском језику, уједно је и 
доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потреб-
но доставити оверену копију доказа да зна српски језик, 
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње школе да је 
учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик 
је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој шко-
ли на мађарском језику или потврда из средње школе да 
је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест 
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. 

Стручни сарадник – педагог
на одређено време преко 60 дана (замена 

директора у другом мандату) 

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 и 13/17 – одлука УС 
РС, 113/17, 95/2018), кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18, 10/19, 6/2020, 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС” 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, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022) и то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) и то: а) сту-
дије другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, васпитача и стручних сарад-
ника и то: професор педагогије, дипломирани педагог - 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог, дипломирани педагог – мастер, 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: попуњен и одштампани формулар на интернет 

страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја - пријавни формулар; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској 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 Европс-
ким системом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће 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 ово образовање поседују, они који 
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 
доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне поли-
цијске управе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ 
о познавању српског и језика на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад- мађарски језики (диплома, односно 
уверење о стеченом високом образовању, уколико је на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику 
или потврду из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском 
језику или потврда из средње школе да је учио мађар-
ски језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. 

Чистачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Основној школи „Вук 
Караџић” Криваја и то: да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Вук Караџић” Криваја 
и то: први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу; 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; да има здравствену способност; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја - пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не 
старија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
(диплома, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње школе да 
је учио српски језик); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест 
месеци; доказ да има здравствену способност кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити 
лично или слати на горе наведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете позвати број телефона 024/4724-
001, 711-726, 712-730.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

24331 Бајша, Закина 5
тел. 024/721-011

Наставник разредне наставе
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
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, и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника вас-
питача и стручних сарадника и то: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу; 
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 за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
попуњен и одштампан формулар на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - 
пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом бодова (оригинал или 
оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу) за оне који ово образовање 
поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142 
став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а 
– од надлежне полицијске управе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 
6 месеци; доказ о познавању српског језика и језика на 
којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, уколико 
је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику 
или потврду из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фотоко-
пија дипломе о завршеној средњој школи на мађарском 
језику или потврда из средње школе да је учио мађарски 
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. 

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Основној школи „Братство јединство” 
Бајша и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Братство јединство” Бајша и то: први сте-
пен стручне спреме, односно завршену основну школу; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има здравствену способност; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни 
формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а 
– од надлежне полицијске управе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика (диплома, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, уколико је на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду 
из средње школе да је учио српски језик); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не ста-
рији од шест месеци; доказ да има здравствену способност 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити 
лично или слати на горе наведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете позвати број телефона 024/721-
011, 711-726, 712-730.

ОСНОВНА ШКОЛА
„18. ОКТОБАР”

24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба 
да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној школи „18. октобар” Ново Орахово и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Основној школи 
„18. октобар” Ново Орахово и то: трећи или четврти сте-
пен стручне спреме; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да има здрав-
ствену способност; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски и мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и 
одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ из казнене евиден-
ције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) не ста-

рија од 6 месеци; доказ о познавању српског и мађарског 
језика (оверена фотокопија сведочанства/уверења о сте-
ченом средњем образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супрот-
ном је потребно да на сведочанству кандидата стоји да је 
у о средњој школи имао наставу из предмета српски језик, 
а доказ да кандидат зна мађарски језик је оверена фото-
копија сведочанства/уверења о завршеној средњој школи 
на мађарском језику или да на сведочанству кандидата 
стоји да је у средњој школи имао наставу из предмета 
мађарски језик); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија) не старији од шест месеци; 
доказ да има здравствену способност кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити лично или слати са 
назнаком „Конкурс за чистачицу”, на горе наведену адре-
су. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. За све информације можете позвати број телефо-
на 024/723-004, 024/712-730 и 024/711-726.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 167
тел. 024/711-234

e-mail: sekretarijat@gmail.com

Наставник енглеског језика
са 54% норме

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139 до 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“ Сл. глас-
ник РС. бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и по Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“ Сл. гл. РС - Про-
светни гласник”бр. 4/2022).

Наставник немачког језика
са 54% норме

УСЛОВИ: високо образовање, по члану 139 до 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“ Сл. глас-
ник РС. бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и по Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“ Сл. гл. РС - Про-
светни гласник”бр. 4/2022).

Магационер
УСЛОВИ: 4. степен стручности, и други услови прописани 
Законом за све који се запошљавају у просвети.

ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају услове за 
заснивање радног односа у складу са чланом 139 до 
142 Закона, односно: да имају одговарајуће образовање 
по Закону, Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“ Сл. гл. РС 
- Просветни гласник”бр. 4/2022). и Правилника о систе-
матизацији радних места; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да имају доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
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 дискриминаторско понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварујње образовно-васпитни рад. За 
радна места на којима се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, лице мора да има и 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат доставља: попуњен пријавни форму-
лар са званичне странице Министарства просвете; доказ 
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе); 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, 
оригинал, не старији од 6 месеци; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверене фото-копија); доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику; доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који буде изабран, непосредно пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
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дана објављивања конкурса у публикацији “ Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на горе 
наведену адресу. Телефон за контакт: 024/711-234.

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА

“ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”
24300 Бачка Топола, Школска 2

тел./факс: 024/712-730
e-mail: zdruzena@mts.rs

Стручни сарадник – логопед
на одређено време преко 60 дана (замена 

директора у другом мандату) 

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 и 13/17 – одлука УС 
РС, 113/17, 95/2018), кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18, 10/19, 6/2020, 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („ Сл. гласник РС” 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, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022) и то: да има одговарајуће образовање, у складу 
са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије) и то: 
а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) 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; и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, васпитача и стручних 
сарадника и то: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом са сметњама у говору, дипломи-
рани дефектолог-логопед, мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Логопедије, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примања мита и давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се изводи образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампани формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, 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 дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом 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) 
за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образо-
вање 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 лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 
али не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад- мађар-
ски језики (диплома, односно уверење о стеченом високом 
образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно 
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. 

оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли на српском језику или потврду из средње школе да је 
учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик 
је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој шко-
ли на мађарском језику или потврда из средње школе да 
је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест 
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити лично или слати на адресу: Стручна 
служба основних школа „ Здружена школа” Бачка Топола, 
ул. Школска бр. 2, 24300 Бачка Топола. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. За 
све информације можете позвати број телефона 024/711-
726, 712-730.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за ужу 
научну област Развојно машинство

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, Законом о 
високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на високим школама струковних сту-
дија, Статутом Школе и Правилником о условима, начину 
и поступку избора у звања наставника и сарадника, као 
и општим актима Школе у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
достављају се докази о испуњености услова конкурса и то: 
биографија, списак радова (списак радова се доставља и 
у дигиталном облику ЦД или у УСБ диск), оверена копија 
дипломе о траженом стеченом високом образовању и ове-
рене копије диплома о свим претходно завршеним степе-
нима студија високог образовања, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење 
о држављанству, доказима о изборима у наставно и науч-
но звање, ако је кандидат био биран у наставно и науч-
но звање на другој установи и претходно радно искуство, 
потврда надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 72 Закона о високом образовању 
и изјава кандидата да зна језике на којима се остварује 
настава на акредитованим студијским програмима Школе. 
Настава се изводи двојезично, на акредитованим студијс-
ким програмима Школе.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс обавезно садржи податке 
о радном месту на које кандидат конкурише и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Документа у ориги-
налном или овереном препису и не старија од 6 месеци 
и други докази достављају се на адресу: Висока техничка 
школа струковних студија у Суботици, Марка Орешковића 
16 – Суботица, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. За комплетност документације коју 
подноси на конкурс, одговоран је учесник конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

24000 Суботица, Београдски пут 50

Наставник енглеског језика
са 56% норме, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз услов да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. На основу члана 3. став 
1) тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/217, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 

18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022) послове наставника енглеског језика може 
да обавља: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломирани филолог 
англиста, дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм Англис-
тика; студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност), 
мастер филолог - англиста. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на сту-
дијским групама/програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописаних чл. 139 ЗОСОВ, и то да: има одгова-
рајуће образовање, има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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 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, има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Наставник мора да има и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Наве-
дено образовање наставник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 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 горе наведено образо-
вање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријавуна конкурс кандидати 
треба да приложе: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију, при-
бавља се у надлежној полицијској управи према месту 
пребивалишта (МУП) не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију доказа о знању српског језика и 
језика на којем остварује образовно васпитни рад - доказ 
да је кандидат основно, средње, више или високо образо-
вање стекао на српском језику или да је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о знању српског језика је у обавези да 
достави кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику, док кандидат који је одговарајуће 
образовање стекао на српском језику испуњеност овог 
услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим 
прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог услова), 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду), доказ о испуњености услова из члана 142 Закона 
(образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника) – наведено образовање наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија, коју је именовао директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати се у року од осам дана упућују 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 ће обавити раз-
говор са кандидатима, сачинити образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставити дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Кандидат који учествује у изборном 
поступку има право да, под надзором овлашћеног лица 
у школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 12922.02.2023. |  Број 1028 |   

са законом. Пријаве на конкурс доставити на адресу шко-
ле у периоду од 8.00-14.00 часова или послати поштом 
на адресу: ОШ „Иван Милутиновић”, Београдски пут 50, 
24000 Суботица. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Андреа Драгодан, 024/671-180. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”

24000 Суботица, Београдски пут 50

Наставник разредне наставе
на хрватском језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. На основу члана 2 став 1) Правилника о сте-
пену 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, 3/217, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022) послове наставника разред-
не наставе може да обавља: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ-мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Чистачица
УСЛОВИ: За обављање послова чистачице може бити 
примљено лице које, поред испуњености свих осталих 
услова за пријем у радни однос, има основно образовање.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат 
треба да испуњава опште услове за заснивање радног 
односа прописаних чл. 139 ЗОСОВ, и то да: има одго-
варајуће образовање, има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 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, има држављанство Републике Србије, зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Наставник мора да има и 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 преноса бодова. Наведено образо-
вање наставник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/), оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности (оригинал или овере-
ну фотокопију, прибавља се у надлежној полицијској 
управи према месту пребивалишта (МУП) не старије од 
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа о 
знању српског језика и језика на којем остварује обра-

зовно васпитни рад - доказ да је кандидат основно, 
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 је у обавези 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 дипло-
ме доказао је испуњеност овог услова). Доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (за 
радно место наставник разредне наставе на хрватском 
језику) доказује се овереном фотокопијом сведочанства 
основног или средњег образовања, дипломе или потвр-
де о положеном испиту о знању језика на одговарајућој 
високошколској установи, лекарско уверење, којим се 
доказује психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима (доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду), доказ о испуње-
ности услова из члана 142 Закона (образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
положен стручни испит или испит за лиценцу настав-
ника) – наведено образовање наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју 
је именовао директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати се у року од осам дана упућују 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 ће обавити раз-
говор са кандидатима, сачинити образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставити дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Кандидат који учествује у изборном 
поступку има право да, под надзором овлашћеног лица 
у школи, прегледа сву конкурсну документацију, у скла-
ду са законом. Пријаве на конкурс доставити личино на 
адресу школе у периоду од 8.00-14.00 часова или посла-
ти поштом на адресу: ОШ „Иван Милутиновић”, 24000 
Суботица, Београдски пут 50. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу: Андреа Драгодан, 
024/671-180. Непотпуне и неблаговремено приспеле 
пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583

Спремачица
у дому ученика, на одређено време, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Средњој пољоприв-
редној школи са домом ученика - Шабац, односно први 
степен стручне спреме (завршену основну школу). Сви 
кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 - одлука УС и 95/18 
- аутентично тумечење), треба да испуњавају и услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4.и 5. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 -др. закони, 10/2019, 6/20 
и 129/21). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 2) доказ да је кандидат 
стекао образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију); 3) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију) не старије од 6 
месеци; 4) извод из матичне књиге рођених; 5) потвр-
ду 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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави лекарско уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима -не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним 
документима, заједно са одшампаним пријавним фор-
муларом се достављају на адресу школе. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Контакт телефон: 015/344–583

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1. да имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – дру-
ги закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ 
доставља кандидат који буде изабран пре закључења 
уговора о раду); 3. да нису осуђивани 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; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар (на званичној интернет страници Министарства 
просвете РС) кандидати на конкурс треба да доставе 
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању по чл. 140 
Закона а сходно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли. 2. 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 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 (прибавља се у МУП – ПУ Републике 
Србије) – не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија, 4. уверење о држављанству – оригинал или 
оверена фотокопија – не старије од 6 месеци, 5. доказ 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ од 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад) – оригинал или оверена 
фотокопија. Напомена: доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкур-
сну документацију. На одштампаном пријавном форму-
лару кандидати треба да допишу адресу пребивалишта 
односно боравишта, контакт телефон и адресу електрон-
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ске поште ако је кандидат поседује. Пријавни формулар 
са доказима доставити у року 8 дана од дана оглаша-
вања у публикацији „Послови” на адресу: ОШ „Стојан 
Новаковић”, Улица Војводе Јанка Стојићевића 38, 15000 
Шабац. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона 015/334-910, 
334-911.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Наставник технике и технологије
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
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 РС, 
113/17 и 95/18- аутентично тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Канди-
дат треба да има одговарајуће високо образовање пред-
виђено чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21). У погледу врсте образовања 
кандидат треба да испуњава услове из члана 3, тачка 13 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 
4/21), односно треба да је: 1) професор техничког образо-
вања, 2) професор технике, 3) професор технике и инфор-
матике, 4) професор информатике и техничког образо-
вања, 5) професор техничког образовања и машинства, 
6) професор технике и машинства, 7) професор машин-
ства, 8) професор електротехнике, 9) професор техничког 
образовања и техничког цртања, 10) професор техничког 
образовања и физике, 11) професор физике и основа тех-
нике, 12) професор техничког образовања и хемије, 13) 
дипломирани педагог за физику и општетехничко обра-
зовање ОТО, 14) дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, 15) професор физике и основа 
технике за основну школу, 16) професор техничког обра-
зовања и васпитања, 17) професор техничког васпитања 
и образовања, 18) професор политехничког образовања 
и васпитања, 19) професор политехничког васпитања и 
образовања, 20) професор политехничког образовања, 
21) професор технике и графичких комуникација, 22) про-
фесор производно-техничког образовања, 23) дипломи-
рани педагог за техничко образовање, 24) дипломирани 
педагог за физику и основе технике, 25) професор основа 
технике и производње, 26) професор политехнике, 27) 
професор технике и медијатекарства, 28) професор тех-
ничког образовања и медијатекар, 29) дипломирани физи-
чар - професор физике и основа технике за основну шко-
лу - мастер, 30) дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу - мастер, 31) дипломирани про-
фесор технике и информатике - мастер, 32) дипломирани 
професор технике - мастер, 33) мастер професор технике 
и информатике, 34) мастер професор информатике и тех-
нике, 35) професор основа технике и информатике, 36) 
мастер професор технике и информатике за електронско 
учење, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из области техничког и 
информатичког образовања). Кандидат треба 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 кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 - др закони, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да није 
осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа 
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће 
образовање - прописану врсту и степен стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе или уверења о одгова-
рајућем образовању), доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони, 10/19, 6/20 
и 129/21), - уверење се прибавља у МУП-у, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). Лекарско 
уверење подноси се непосредно пре закључења уговора 
о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни фолмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним фолмуларом достављају на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС РС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат мора 
да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21). 
Поред наведеног кандидат треба да има одговарајуће 
образовање предвиђено чланом 35. Правилника о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ „Јеврем Обреновић” 
Шабац (дел. број 209 од 26.02.2018. године), образовање И 
степена – основна школа. Кандидат мора имати психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да је држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др закони, 
10/19, 6/20 и 129/21), да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фолмулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним фолмуларом доставља школи. 
Уз попуњен и одштампан пријавни фолмулар, кандидати 
достављају следећу документацију: биографију, оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеној школи, доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др закони, 10/19 и 6/20), оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци- уверење се прибавља 
у МУП-у, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима-лекарско 
уверење подноси се непосредно пре закључења уговора 
о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Волујац
15233 Метлић

тел. 015/260-534

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 став 5 и став 9., 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
6/20 и 129/21 - даље: Закон). Дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за наставника основне 
школе, за педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 

васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе, дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Школа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију, па је пре-
порука да кандидати достављају оверене копије диплома 
и уверења о положеном испиту за лиценцу, као и доказа 
о савладаној обуци и, евентуално, о положеном испиту 
за директора установе. Пријава, са кратком биографијом 
и потребном документацијом, којом се доказује испуње-
ност наведених услова, подноси се у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, лично, 
или поштом на адресу школе: ОШ ”Доситеј Обрадовић” 
Волујац, 15233 Метлић. Ближа обавештења могу се добити 
на телефон школе: 015/260-534.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54
тел. 015/438-260

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Совљаку – 

комбиновано одељење, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

са 40% радног времена, у матичној школи у 
Црној Бари, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе 
информатика и рачунарство

са 20% радног времена, у матичној школи у 
Црној Бари, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и члана 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као 
и Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/2022, 
15/2022, 16/2022). 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 зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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) 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 ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 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. Лице из ста-
ва 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
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области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. У складу са чл. 142 Закона, 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/2022, 
15/2022, 16/2022) за рад на радном месту наставник 
разредне наставе. Кандидат уз пријаву треба да доста-
ви: доказ да поседује одговарајуће образовање (ове-
рену фотокопију дипломе или уверења), доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 (уве-
рење из МУП-а- не старије од шест месеци - оригинал 
или оверена фотокопија); да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС не старије од шест 
месеци – оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата 
и стечена на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило испит 
из српског језика са методиком оригинал или оверена 
фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Након истека рока за достављање пријава 
није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система 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 адресу: ОШ „Јанко Веселино-
вић”, Црна Бара, Улица Миодрага Петровића, број 54, 
15355 Црна Бара.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЦВЕТИН БРКИЋ”

15356 Глушци, Светомира Алимпића 3
тел. 015/449-280

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - 
др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022). Члан 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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) 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 ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 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 висо-
ко 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 гру-
пу предмета. Правилником о степену и врсти образо-
вања 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, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) прописани су степен 
и врста образовања за извођење наставе и других обли-
ка образовно-васпитног рада на радном месту наставник 
математике, и то: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани 
математичар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани математичар - 
математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике-мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије), професор хемије - математи-
ке, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, профе-
сор математике - теоријско усмерење, професор мате-
матике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар - професор математике; мастер инжењер примење-
не математике. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија 
или основи геометрије) или двопредметне наставе мате-
матике и физике односно математике и информатике. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења), да је држављанин Републике Србије 
(уверење о држављанству РС не старије од шест месе-
ци - оригинал или оверена фотокопија); доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 (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, однос-
но српски језик (диплома издата и стечена на српском 
језику или уверење одговарајуће високошколске устано-

ве да је лице положило испит из српског језика са мето-
диком- оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека 
рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није 
у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу 
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, 
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 адресу: ОШ „Цветин Бркић”, 
Улица Светомира Алимпића, број 3, 15356 Глушци.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ”

31312 Мачкат
тел. 031/3830-255, 031/3834-002

Домар / мајстор одржавања
у матичној школи у Мачкату

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са 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) потребно је да 
кандидати испуњавају услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020): 1. да имају одговарајуће средње образо-
вање (најмање III степен машинске или електро стручне 
спреме); 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова 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 образовно-васпитни рад је диплома (дос-
тавља 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), уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци). Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријавни формулар који се преузима са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Кон-
курс спроводи комисија именована од стране директора 
школе. Пријаве на конкурс доставити лично или путем 
поште на адресу ОШ ”Миливоје Боровић” Мачкат, 31312 
Мачкат.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Оглас објављен 25.01.2023. године у публикацији “ Посло-
ви”, број 1024, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

Косјерић, Светосавска 2

Наставник француског језика
са 56,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарјућу врсту и степен стручне спреме у 
складу са чл. 140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и чланом 6 став 1 тачка 5 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21); да у складу са 
чланом 142 Закона има образовање из психолшких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
непостојању дискриминаторног понашања од стране канди-
дата, утврђеног у складу са законом; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са радном биогра-
фијом у којој је потребно навести да ли и које програме зна 
да ради на рачунару, кандидати достављају доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци од објављивања огласа у публикацији “ Послови”), 
извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “ Послови”) и уверење 
или потврду о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од 
објављивања огласа у публикацији “ Послови”). Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
Ново на сајту, на адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

СЕДИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Тег Светог Саве 34

тел. 031/512-013, локал 126

Наставник у звању наставник вештина 
за ужу научну, односно стручну област 
Технологије управљања пројектима и 

предузетништво
на одређено време од пет година, за Одсек 

Ужице

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кан-
дидат мора да испуњава следеће услове: обавезни услови 
за избор у звање наставника вештина су: завршене сту-
дије првог, другог степена (дипломске академске студије 
– мастер) или трећег степена (доктор наука) на акредито-
ваној високошколској установи и акредитованом студијс-
ком програму, у одговарајућој научној/стручној области 
за коју се бира, по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године или магистар нау-
ка из одговарајуће научне-стручне области по пропису 
који је уређивао високо образовање пре ступања на сна-
гу Закона о високом образовању 10.09.2005. године или 
завршене студије у четворогодишњем трајању – VII-1 сте-
пен стручне спреме према прописима који су важили пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању; објавље-
не стручне радове у одговарајућој области; испољава 
способност за наставни рад што се доказује: Позитивном 
оценом педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода, или, за лице 
које нема педагошко искуство, приступним предавањем 
из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 
самосталне високошколске установе. Допунски услови за 
избор у звање наставника вештина су: позитивна оцена 
руководиоца Одсека о доприносу развоја наставе и дру-
гих делатности Академије током целокупног претходног 
изборног периода; допринос академској и широј зајед-
ници. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: радну 
биографију са следећим подацима: а) личним подацима: 
име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, 
место рођења, општина); држављанству, телефон имејл; 
б) о постигнутим степенима образовања: основне академ-
ске студије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, одсек, смер, студијски програм, науч-
на област која је наведена у дипломи; основне студије у 
трајању од најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање пре 10.09.2005. године: назив 
установе на којој су завршене, место и датум завршетка, 
одсек, смер, научна област која је наведена удипломи; 
мастер академске и струковне студије: назив установе 
на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, научна област која је наведена у дипломи; сте-
чено академско звање магистра наука (VII/2 степен) из 
одговарајуће области по пропису који је уређивао висо-
ко образовање пре 10.09.2005. године: назив установе 
на којој је одбрањена магистарска теза, место и датум 
одбране, одсек, смер, научна област која је наведена 
удипломи; специјалистичке академске и струковне сту-
дије: назив установе на којој су завршене, место и датум 
завршетка, студијски програм, назив рада, научна област 
која је наведена удипломи; докторске академске студије 
(студије трећег степена високог образовања) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године: назив установе на којој су завршене, место и 
датум одбране, назив дисертације, научна област која 
је наведена удипломи; стечено научно звање доктора 
наука (VIII степен) из одговарајуће области по пропи-
су који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. 
године: назив установе на којој је одбрањена докторска 
дисертација, место и датум одбране, назив дисертације, 
одсек, смер, научна област која је наведена у дипломи. 
Податке о датуму и месту нострификације дипломе сте-
чене у иностранству (ако је било која диплома из става 
1. ове тачке стечена у иностранству), називу установе 
која је извршила нострификацију; датуму и месту где је 
нострификована диплома стечене, називу установе у којој 
је стечена. О досадашњим изборима у наставничка или 
сарадничка звања и наставном раду; о оцени педагош-
ког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а 
која се односи на претходни изборни период (за канди-
дате који имају педагошко искуство); о радном искуству 
(наводе се сва запослења, од наскоријег до најстаријег);  
о учешћу у развојно-истраживачком, научно-истраживач-
ком и стручном, односно уметничком раду; о учешћу са 
радовима на научним и стручним семинарима и конфе-
ренцијама, осим за поље уметности; о стручно-професио-
налном доприносу; сарадњи садругим високошколским, 
научно-истраживачким, односно институцијама културе 
или уметности у земљи и иностранству; доприносу ака-
демској и широј заједници. Списак објављених научних 
и стручних радова, написан по општим библиографским 
принципима, односно упутствима за цитирање литерату-
ре у научном часопису и то по врсти / категорији радова; 
научне и стручне радове (достављају се у електронској 
форми на ЦД-у или УСБ-у; потписану изјаву којом учес-
ник конкурса даје сагласност за обраду, руковање и јавно 
објављивање података о личности, дату на обрасцу у при-
логу 5 Правилника; одговарајуће доказе, у оригиналу или 
овереној фотокопији, и то доказе о испуњавању општих 
услова: доказ о неосуђиваности за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; постигнутим степени-
ма образовања - дипломе или решења о нострификацији 
диплома стечених у иностранству, у овереној фотокопији. 
Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није изда-
та диплома, подноси се уверење о завршетку студија у 
овереној фотокопији, осим за нострификацијудипломе; 
о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на другоју стано-
ви; потврда установе или друге организације о радном 
искуству; извод из матичне књиге рођених, извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак 
променио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији; доказе о испуњавању услова 
за конкретно наставничко звање из чл. 10 до чл. 12 (за 
проф.стр.студ., вишег предавача и предавача), односно 
чл. 13 и чл. 14 (за наставника страног језика и наставни-
ка вештина) Правилника; сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, стручних и других 
надлежних организација, организатора научних и струч-
них скупова, организатора пројеката, научних и струч-
них часописа, високошколских установа за сваки пода-
так наведен у пријави који се односи на истраживачки, 

стручни и професионални допринос; допринос наставној 
делатности; допринос стручној, академској и широј зајед-
ници и сарадњу са другим високошколским, односно науч-
но-истраживачким институцијама у земљи ииностранству 
као и друге доказе за које учесник конкурса сматра да су 
битни. Пријаве се подносе Академији струковних студија 
Западна Србија, на адресу Трг Светог Саве бр. 34, 31000 
Ужице са назнаком „За конкурс“. Радну биографију, спи-
сак објављених научних и стручних радова, односно ост-
варених уметничких дела и саме радове учесник конкур-
са доставља и у електронској форми (у Word-у и ПДФ-у, 
на ЦД-у или УСБ-у). За комплетност документације коју 
подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. Рок 
за пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од 
дана објављивања у јавном гласилу Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Напомена: лице са којим се засни-
ва радни однос након завршетка конкурса, обавезно дос-
тавља лекарско уверење о здравственој способностии 
за рад на одређеним пословима, у складу са законом и 
општим актима Академије. Лице задужено за давање оба-
вештења о конкурсу: Марина Шумаревић, дипломирани 
правник, контакт телефон: 031/512-013, локал 126.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“УЖИЦЕ”

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање: више образо-
вање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) 
или на студијам другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, васпитач, у 
складу са Законом.

Сарадник за исхрану нутрициониста
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), односно на студијама у трајању од три године или 
више образовање здравствене струке, у складу са законом.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, медицинска сестра- васпитач.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, основно образовање (завршена осмого-
дишња школа).

ОСТАЛО: остали услови: 2) физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно - васпит-
ни рад. 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. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству- уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно- васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (уверење из казнене евиденције које издаје органи-
зациона јединица МУП не старије од 6 месеци). Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете. Потребну 
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документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, потписаном биографијом и контакт подацима, 
кандидати достављају Установи на адресу: Предшколска 
установа “ Ужице”, Ужице, Немањина 18. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара Предшколске 
установе и преко телефона 031/517-855.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596

Наставник електротехничке групе 
предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), пријавље-
ни кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Кандидат мора да има а) одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и врсту стручне спреме 
прописану чланом 3 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, 
бр. 4/2022) -за радна места наставника електротехничке 
групе предмет (доказ оверена фотокопија дипломе); б) да 
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 родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ уверење МУП-а и потврда повереника за заштиту 
родне равноправности за непостојање утврђеног дискри-
минаторног понашања); г) има држављанство Републике 
Србије (доказ уверење о државњанству); 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. 
Документација се доставља у оригиналима или у овереним 
фотокопијама не старијим од шест месеци и не враћа се 
кандидатима. Какндидати су дужни да у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса доставе документацију 
тражену овим конкурсом Пријаву са доказима доставити 
на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве бр. 34, 31000 
Ужице, са назнаком”Пријава за конкурс за пријем у радни 
однос”. Информације о конкурсу могу се добити путем теле-
фона: 062/8825-735.

Наставник практичне наставе у 
графичарству

у одељењу ученика са посебним потребама, 
са 71% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), пријављени 
кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021). Кандидат мора да има а) одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану 
чланом 9 став 1тачка 12. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали 
и графичарсво („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС”, бр. 4/2022 и 14/2022) - за радна места наставника прак-
тичне наставе у графичарству у одељењу ученика са посеб-
ним потребама (доказ оверена фотокопија дипломе); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказ уверење 
МУП-а и потврда повереника за заштиту родне равноправ-
ности за непостојање утврђеног дискриминаторног пона-
шања), г) има држављанство Републике Србије (доказ уве-
рење о државњанству); 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 закљу-
чења уговора о раду. Документација се доставља у ориги-
налима или у овереним фотокопијама не старијим од шест 
месеци и не враћа се кандидатима. Какндидати су дужни да 
у року од осам дана од дана објављивања конкурса доставе 
документацију тражену овим конкурсом Пријаву са доказима 
доставити на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве бр. 
34, 31000 Ужице, са назнаком”Пријава за конкурс за пријем у 
радни однос”. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 031/512-596. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију и ЦВ (радна биографија).

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Наставник математике
са 88,88% радног времена, за рад у матичној 

школи и у издвојеном одељењу у Доњој 
Топлици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који 
се прилажу: потписана пријава са кратком биографијом, 
тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични 

поступак донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити поштом на горе наведену адресу или лично у 
школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назнаком 
“За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе путем теле-
фона 014/3421-168.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који 
се прилажу: потписана пријава са кратком биографијом, 
тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена 
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фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити поштом на горе наведену адресу или лично у 
школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назнаком 
“За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе путем теле-
фона 014/3421-168.

Наставник математике
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који 
се прилажу: потписана пријава са кратком биографијом, 
тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 

њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити поштом на горе наведену адресу или лично у 
школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назнаком 
“За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе путем теле-
фона 014/3421-168.

Логопед
са 50% радног времена, за рад у матичној 

школи и у издвојеним одељењима у 
Табановићу, Доњој Топлици, Горњој Топлици, 

Дучићу, Струганику и Попадићу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који 
се прилажу: потписана пријава са кратком биографијом, 
тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем фикс-
ног или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из основног 
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак донета наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и потписаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације уз пријаву, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити поштом на горе наведену адресу или лично у 
школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назнаком 
“За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе путем теле-
фона 014/3421-168.

ОШ “ВЛАДИКА НИКОЛАЈ 
ВЕЛИМИРОВИЋ”

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Белошевац, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до њеног 
повратка са породиљског боловања и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
2) да испуњава услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020, 3/2021 и 4/2021); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на адре-
си: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању (уколико је канди-
дат стекао високо образовање на студијама другог степена, 
доставља диплому другог степена и диплому основних ака-
демских студија); уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); оригинал 

Наука и образовање
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или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа МУП-а (не старије од шест месеци); доказ о позна-
вању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, а доказ треба да буде издат од стране високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумена-
та (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се 
подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпу-
не и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве са 
потребном документацијом доставити лично или поштом, 
на горе наведену адресу школе, са назнаком “Пријава на 
конкурс за радно место наставник разредне наставе”.

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.

тел. 014/3575-122

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
2) да испуњава услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020); 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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 да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу “Ново на сајту”, на адре-
си: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању (уколико је кан-
дидат стекао високо образовање на студијама другог 
степена, доставља диплому другог степена и диплому 
основних академских студија); уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа МУП-а (не ста-
рије од шест месеци); доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или оверена 
фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити ове-
рене од стране надлежног органа, у супротном неће се 
узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити поштом, на горе наведену адресу 
школе, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА “17. СЕПТЕМБАР”
14224 Лајковац, Вука Караџића 19

тел. 014/343-11-45

Професор машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 88/2017...129/21 и дру-
ги Закони), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у средњим стрчним шко-
лама. 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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, прописано је 
да наставник васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, односно спе-
цијалистичке струковне студије, Специјалистичке струковне 
студије VII ССС- односно струковне VI ССС за наставника 
практичне наставе машинске струке, (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Образовање 
наставника, и стручних сарадника из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина регулисано је чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, пре-
ма коме је прописано следеће: обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из става 1 овог члана ост-
варује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарад-
ника регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано сле-
деће: послове наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: 
лиценца). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1) приправник; 2) 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике; 
3) лице које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог; 4) сарадник у предшкол-
ској установи; 5) педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1) -3) овог члана 
може да обавља послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника без лиценце, најдуже две године од дана засни-
вања радног односа у установи. Уз пријаву на конкурсу 
потребно је приложити следеће доказе о испуњавању усло-

ва за обављање послова: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање - диплома о стеченом образовању или уве-
рење за кандидате којима диплома још није издата, а уко-
лико је образовање стечено у иностранству потребно је 
приложити и одговарајући акт односно решење о призна-
вању дипломе од стране надлежног органа Републике 
Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна полицијска 
управа); 4. доказ о знању српског језика прилажу само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику; 5. у 
складу са чланом 155 став 1 и 2 а у вези са чланом 154 став 
2 Закона основама система образовања и васпитања кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www. mpn.gov.rs и исти прилажу уз пријаву 
на конкурс; 6. извод из матичне књиге рођених достављају 
само кандидати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до дана подно-
шења пријаве на конкурс; 10. радна биографија (уколико је 
лице већ радило) - пожељно. Изабрани кандидат је пре 
закључења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење). Сви докази уз 
пријаву прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду, односно код јавног бележника 
(не старији од шест месеци). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све оне доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос чије се прилагање захтева конкур-
сом. Пријава на конкурс треба да буде разумљива и да би 
се по њој могло поступати треба да садржи нарочито: 
назначење органа коме се подноси, а то је: “конкурсна 
комисија Средње школе 17. септембар” Лајковац тачно 
назначење радног места на које се конкурише, име и прези-
ме подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, 
поштански број, улицу и број), контакт телефон, својеручни 
потпис подносиоца, уколико подносилац поседује e-mail 
адресу исту наводи у пријави. Уредном пријавом на конкурс 
сматра се пријава која садржи све горе наведено. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија има нај-
мање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 овог зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати из става 4. овог члана 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.кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу школском одбору, у року од осам дана од 
дана достављања решења. Школски одбор о жалби 
одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у установи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. Ако по кон-
курсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Решење из става 8. овог члана 
оглашава се на званичној интернет страници Министар-
ства, када постане коначно. По коначности решења о избо-
ру кандидата, директор са изабраним кандидатом 
закључује уговор о раду. Пре закључивања уговора о раду, 
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на горе 
наведену адресу са назнаком “конкурсна комисија Средње 
школе 17. септембар” или предати лично у секретаријат 
школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неуред-
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не, неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве 
чије фотокопије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле Радоја Блажића и преко телефона 014/343-11-45.

Професор електро групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 88/2017...129/21 и дру-
ги Закони), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у средњим стрчним шко-
лама. 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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, прописано је 
да наставник васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, односно спе-
цијалистичке струковне студије, Специјалистичке струковне 
студије VII ССС - односно струковне VI ССС за наставника 
практичне наставе машинске струке, (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Образовање 
наставника, и стручних сарадника из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина регулисано је чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, пре-
ма коме је прописано следеће: обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из става 1 овог члана ост-
варује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарад-
ника регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано сле-
деће: послове наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: 
лиценца). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1) приправник; 2) 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике; 
3) лице које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог; 4) сарадник у предшкол-
ској установи; 5) педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1) -3) овог члана 
може да обавља послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника без лиценце, најдуже две године од дана засни-
вања радног односа у установи. Уз пријаву на конкурсу 

потребно је приложити следеће доказе о испуњавању усло-
ва за обављање послова: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање - диплома о стеченом образовању или уве-
рење за кандидате којима диплома још није издата, а уко-
лико је образовање стечено у иностранству потребно је 
приложити и одговарајући акт односно решење о призна-
вању дипломе од стране надлежног органа Републике 
Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна полицијска 
управа); 4. доказ о знању српског језика прилажу само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику; 5. у 
складу са чланом 155 став 1 и 2 а у вези са чланом 154 став 
2 Закона основама система образовања и васпитања кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www. mpn.gov.rs и исти прилажу уз пријаву 
на конкурс; 6. извод из матичне књиге рођених достављају 
само кандидати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до дана подно-
шења пријаве на конкурс; 10. радна биографија (уколико је 
лице већ радило) - пожељно. Изабрани кандидат је пре 
закључења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење). Сви докази уз 
пријаву прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду, односно код јавног бележника 
(не старији од шест месеци). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све оне доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос чије се прилагање захтева конкур-
сом. Пријава на конкурс треба да буде разумљива и да би 
се по њој могло поступати треба да садржи нарочито: 
назначење органа коме се подноси, а то је: “конкурсна 
комисија Средње школе 17. септембар” Лајковац тачно 
назначење радног места на које се конкурише, име и прези-
ме подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, 
поштански број, улицу и број), контакт телефон, својеручни 
потпис подносиоца, уколико подносилац поседује e-mail 
адресу исту наводи у пријави. Уредном пријавом на конкурс 
сматра се пријава која садржи све горе наведено. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија има нај-
мање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 овог зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати из става 4. овог члана 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.кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу школском одбору, у року од осам дана од 
дана достављања решења. Школски одбор о жалби 
одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у установи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. Ако по кон-
курсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Решење из става 8. овог члана 
оглашава се на званичној интернет страници Министар-
ства, када постане коначно. По коначности решења о избо-
ру кандидата, директор са изабраним кандидатом 
закључује уговор о раду. Пре закључивања уговора о раду, 
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на горе 
наведену адресу са назнаком “конкурсна комисија Средње 
школе 17. септембар” или предати лично у секретаријат 

школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неуред-
не, неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве 
чије фотокопије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле Радоја Блажића и преко телефона 014/343-11-45.

Наставник практичне наставе машинске 
струке

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 88/2017...129/21 и дру-
ги Закони), као и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у средњим стрчним шко-
лама. 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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, прописано је 
да наставник васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, односно спе-
цијалистичке струковне студије, Специјалистичке струковне 
студије VII ССС - односно струковне VI ССС за наставника 
практичне наставе машинске струке, (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. Образовање 
наставника, и стручних сарадника из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина регулисано је чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, пре-
ма коме је прописано следеће: обавезно образовање лица 
из члана 140 Закона је образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из става 1 овог члана ост-
варује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног сарад-
ника регулисани су чланом 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања, према коме је прописано сле-
деће: послове наставника и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: 
лиценца). Без лиценце послове наставника, васпитача и 
стручног сарадника може да обавља: 1) приправник; 2) 
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике; 
3) лице које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог; 4) сарадник у предшкол-
ској установи; 5) педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1)-3) овог члана 
може да обавља послове наставника, васпитача и стручног 
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сарадника без лиценце, најдуже две године од дана засни-
вања радног односа у установи. Уз пријаву на конкурсу 
потребно је приложити следеће доказе о испуњавању усло-
ва за обављање послова: 1. доказ да поседује одговарајуће 
образовање - диплома о стеченом образовању или уве-
рење за кандидате којима диплома још није издата, а уко-
лико је образовање стечено у иностранству потребно је 
приложити и одговарајући акт односно решење о призна-
вању дипломе од стране надлежног органа Републике 
Србије; 2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издаје надлежна полицијска 
управа); 4. доказ о знању српског језика прилажу само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику; 5. у 
складу са чланом 155 став 1 и 2 а у вези са чланом 154 став 
2 Закона основама система образовања и васпитања кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (хттп://www. мпн.гов.рс и исти прилажу уз пријаву 
на конкурс; 6. извод из матичне књиге рођених достављају 
само кандидати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до дана подно-
шења пријаве на конкурс; 10. радна биографија (уколико је 
лице већ радило) - пожељно. Изабрани кандидат је пре 
закључења уговора о раду у обавези да поднесе доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење). Сви докази уз 
пријаву прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини или суду, односно код јавног бележника 
(не старији од шест месеци). Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све оне доказе о испуњености услова 
за пријем у радни однос чије се прилагање захтева конкур-
сом. Пријава на конкурс треба да буде разумљива и да би 
се по њој могло поступати треба да садржи нарочито: 
назначење органа коме се подноси, а то је: “конкурсна 
комисија Средње школе 17. септембар” Лајковац тачно 
назначење радног места на које се конкурише, име и прези-
ме подносиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, 
поштански број, улицу и број), контакт телефон, својеручни 
потпис подносиоца, уколико подносилац поседује e-mail 
адресу исту наводи у пријави. Уредном пријавом на конкурс 
сматра се пријава која садржи све горе наведено. Благовре-
меном пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су или је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија има нај-
мање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 овог зако-
на, у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати из става 4. овог члана 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.кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу школском одбору, у року од осам дана од 
дана достављања решења. Школски одбор о жалби 
одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступку има право да, 
под надзором овлашћеног лица у установи, прегледа сву 
конкурсну документацију, у складу са законом. Ако по кон-
курсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови 
конкурс у року од осам дана. Решење из става 8. овог члана 
оглашава се на званичној интернет страници Министар-
ства, када постане коначно. По коначности решења о избо-
ру кандидата, директор са изабраним кандидатом 
закључује уговор о раду. Пре закључивања уговора о раду, 
изабрани кандидат је дужан да достави доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на горе 

наведену адресу са назнаком “конкурсна комисија Средње 
школе 17. септембар” или предати лично у секретаријат 
школе сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Неуред-
не, неблаговремене или непотпуне пријаве као и пријаве 
чије фотокопије докумената нису оверене од стране 
надлежног органа неће бити узете у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле Радоја Блажића и преко телефона 014/3431-145.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Бујановац, село Левосоје
тел. 017/7652-239

Помоћни радник – чистач
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама 
чл. 139, Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. Закон 10/2019, бр. 27/2018 - др. закон 10/19, бр. 
6/2020 и бр. 129/21) и Правилника о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Вук 
Стефановић Караџић”. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, оверен препис (копију) сведочанства о завршеном 
основном образовању; оригинал / оверена копија уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци; оригинал / оверена копија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал / оверена копија уверења 
о неосуђиваности издатог након расписивања конкурса 
од стране полицијске управе МУП-а. 6. радну биогра-
фију и телефон за контакт; доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или копији која је про-
писно оверена код јавног бележника. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 овог закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава и упућује их 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидати-
ма у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама 
школе о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Комисија сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор школе ће донети решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе свих кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови” Националне службе за запошљавање. Ближе 
информацје о јавном конкурсу могу се добити на теле-
фон: 017/7652-239. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Вук Стефановић Караџић” Левосоје, Бујановац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник географије
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, а најкасније до повратка радника са 

одсуства

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњава 
и посебне услове и одговарајуће образовање предвиђене 
одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021 - др. закон) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
- Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022). Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверен препис дипломе о одговарајућем образовању у 
складу са горе наведеним Законом, не старије од 6 месеци; 
оригинал / оверена копија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал / оверена 
копија извода из матиине књиге родених не старије од 6 
месеци; оригинал / оверена копија уверења о неосудива-
ности, не старије од 6 месеци; радну биографију и телефон 
за контакт; доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставлиа уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или копији која је прописно оверена код јавног бележ-
ника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
доставља школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Комисија утврдује 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 испуњавају 
услове за рад биће упућени 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 процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора с кандидатима. Разговор са кандидатима оба-
виће се у просторијама школе о чему ће кандидати бити 
накнадно обавештени. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе кандидата, од стране коми-
сије која спроводи конкурс. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији ”Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Ближе информа-
ције о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/432-
459. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17526 Доњи Стајевац, Петра и Павла 12

тел. 069/2560-580

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 
до његовог повратка са функције директора 

школе

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 - др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и то: да 
имају одговарајуће високо образовање, у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/19, 6/2020 и 129/2021), као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 5/2022, 6/2022, 10/2022); да имају психич-
ку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзирно 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: доказ о одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе 
траженог степена и врсте образовања, односно уверења 
– ако диплома није издата); уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно понашање 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци); уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ва на конкурс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон), радно место на које кандидат конку-
рише. 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 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос могу да буду примљена лица 
која поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – 
УС, 113/17 и 95/18), испуњавају и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 
10/19, 27/18 – др. Закон, 6/20 и 129/21). Кандидати треба 
да имају завршен I степен образовања, односно заврше-
ну основну школу, да 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 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 остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе одговарајућу документацију којом се доказује испуње-
ност прописаних услова и то: оверену фотокопију сведо-
чанства о стеченом основном образовању и васпитању, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци), оригинал уверења о неосуђиваности. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће 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 уго-
вора о раду доставља 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 докумен-
тацију заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним 
формуларом, достављају школи, лично или поштом у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију - чиста-
чица”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити 
на телефон 017/473-900.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17501 Врање, Партизанска 14
тел. 017/411-434

Сарадник у звању сарадник у настави 
за ужу научну област Техничке и 

информационе науке
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: завршене основне ака-
демске студије обима од најмање 240 ЕСПБ и статус студен-
та мастер академских студија из области техничких, машин-
ских или информационих наука). Поред општих услова 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове прописане Законом о високом образо-
вању, Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова на Педагошком факултету у Врању и 
Правилником о звањима, условима и поступку стицања 
звања сарадника Педагошког факултета у Врању (сви акти 
су доступни на интернет страници Факултета). Кандидат уз 
пријаву на конкурс обавезно прилаже: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење МУП-а о подацима из казнене 
евиденције Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван, лекарско уверење о општој здравственој 
способности, фотокопију личне карте или очитану личну 
карту ако је са чипом, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама одговарајућег степена, потврду о статусу 
студента мастер академских студија из области техничких, 
машинских или информационих наука и списак научних и 
стручних радова (уколико их има) и саме радове. Пријаве 
се подносе на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. За све додатне инфор-
мације у вези са конкурсом обратити се на број телефона 
017/411-434.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
“СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”

17500 Врање, Браће Рибникар бб.
тел. 017/404-366, 404-367

Наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене: одредбама 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21) 
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. 4/2022, 14/2022 и 15/2022). Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оригинал / оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал / оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал / ове-
рену копију уверења о неосуђиваности; радну биографију 
и телефон за контакт; доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. 

Наставник пољопривредне групе 
предмета

на одређено време до повратка директора са 
функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене: одредбама 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. Закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада пољопривреда, производња и 

прерада хране (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2022 и 14/2022). Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал 
/ оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
оригинал / оверену копију уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал / оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; оригинал / ове-
рену копију уверења о неосуђиваности; радну биографију 
и телефон за контакт; доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Сви докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља школи у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлуком директо-
ра школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Уколи-
ко је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај кон-
курс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извр-
шена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе кандидата. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе о чему ће 
кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “ Послови” Националне службе за запошљавање. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
је секретар школе на телефон: 017/404-366. Пријаве слати 
на адресу: Пољопривредно –ветеринарска школа “Стеван 
Синђелић” Врање, Браће Рибникар бб. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА
“8 МАРТ”

Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/860-095

Васпитач
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове 
за заснивање радног односа: да има одговарајуће обра-
зовање и то: 1. вапитач - више образовање, односно 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) или на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од намање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год.-васпитач, у складу са 
Законом. Кандидати уз пријаве на конкурсу достављају: 
пријаву о биографским подацима, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; доказ о стручној спреми (не старија од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија диплома), уве-
рење-извод из казнене евиденције МУП-а, 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 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; уве-
рење о државаљанству (не старија од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија), да зна језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку 
одличивања, врши се претходна провера психофизичких 
способности кандидата коју обавља надлежна служба 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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за послове запошљавања применом стардардизованих 
поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарство Пресве-
те науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно с апоштапаним пријавним формуларом дос-
тављају на горе наведену адресу, поштом или лично у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОША ПИЈАДЕ”

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел. 013/881-012

e-mail: osmosapijade.gudurica@gmail.com

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

запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа на основу Закона о раду („Сл. 
гласник РС“ бр. 24/05, 61.05, 54/09, 32/13.75/1413.17, 
113/17, 95/18) као и услове из члана 139, 140 и 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 121/2021), Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника за рад у основ-
ној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13) и 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у ОШ “Моша Пијаде” Гудурица и то: а) да има одгова-
рајуће образовање; б) одговарајуће високо образовање 
и васпитања стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), студије другог степена 
из области педагошких науке или интердисциплинарне, 
муктидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не односно стручне области педагошких наука, односно 
на основним студијама у трајању од четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005 године; в) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
г) 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; д) да има држављанство Републике Србије; ђ) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба да доста-
ве оригиналну или овереним фотокопијама које нису 
старије од 6 месеци: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; очитану личну карту; уверење о положе-
ном стручном испиту (ако поседује); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену копију); доказ 
о неосуђиваности (оригинал или оверену копију); радну 
биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Лекарско уверење 
о поседовању физичке, психичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старија од 6 месе-
ци) тражиће се накнадно, пре закључења уговора о раду 
за кандидата који буде изабран на конкурсу. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаву са потребним прилозима канди-
дат треба да достави у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање, на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт 
тел. 013/881-012. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем директора школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Доку-
ментација се неће враћати кандидатима који су се прија-
вили на конкурс. Одлука о избору кандидата донеће се у 
законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање – стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у свему према Правилнику о и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. 
гласник РС -Просветни гласник 11/2112, 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, 18/21, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 26/2022; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије и знање језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs; кратку био-
графију; уверење о држављанству, оригинал или оверена 
копија – не старије од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве, извод из матичне књиге рођених; оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна срп-
ски језик, а за лица која нису стекла образовање на српс-
ком језику – доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе; потврду 
високошколске установе којом се потврђује да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у складу са 
Европским системом преноса бодова, или оверен документ 
да је у току студија положио испит из педагогије или психо-
логије или стручни испит, односно испит за лиценцу; потвр-
ду о некажњавању од надлежне полицијске управе (не 
старије од 6 месеца од објављивања конкурса). Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
послати на горе наведену адресу.

Наставник предметне наставе српског 
језика у оквиру функционалног основног 

образовања одраслих
са 15,40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у свему према Правилнику о и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. 
гласник РС -Просветни гласник 11/2112, 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, 18/21, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 26/2022; 
и Правилника у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног плана 
и програма соновног образовања одраслих Сл. гласник 
РС-Просветни гласник 13/2013, 18/2013); савладан програм 
обуке за оспособљавање директора, наставника, стручног 
сарадника и андрагошког асистента за рад са одраслима 

под називом „Интегрални програм обуке за остваривање 
програма фунционалног основног образовања одраслих; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије и знање језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - www.мпн.гов.рс; кратку био-
графију; уверење о држављанству, оригинал или оверена 
копија – не старије од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве, извод из матичне књиге рођених; оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис / фотокопија потврде о савладаном интегралном 
програму обуке за остваривање програма фунционално 
основно образовање одраслих; потврду 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 најмање 30 бодова од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, или оверен документ да је у 
току студија положио испит из педагогије или психологије 
или стручни испит, односно испит за лиценцу; потврду о 
некажњавању од надлежне полицијске управе (не старије 
од 6 месеца од објављивања конкурса); уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, 
а за лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати 
на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26340 Бела Црква, Милетићева 6

тел. 013/851-258

Наставник математике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 –др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи “Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022. и то: 
наставник математике: 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 - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
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информатичар; дипломирани математичар - механичар; 
мастер професор предметне наставе; мастер математи-
чар – професор математике; мастер инжењер примењене 
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 поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и 

васпитања, за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
–др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи “Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022. и то: Наставник 
енглеског језика у првом циклусу основног образовања и 
васпитања: 1) професор енглеског језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педагогије и психоло-
гије, као и методике наставе; 4) професор разредне наста-
ве, који је на основним студијама савладао програм Модула 
за страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодо-
ва) и са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мас-
тер професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) 
дипломирани учитељ – мастер; 9) мастер учитељ, који је 
на основним студијама савладао програм Модула за стра-
ни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ – мастер, 
који је на основним студијама савладао програм Модула за 
страни језик (60 ЕСПБ – Европски систем преноса бодова) 
и са положеним испитом Б2. Лица која нису професори 
енглеског језика треба да поседују знање овог језика нај-
мање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица 
из тач. 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико 
нису завршила одговарајући студијски програм или главни 
предмет / профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем 
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији, или међународно при-
знатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 
(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност 
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. Предност за извођење наставе из страног језика 
у првом циклусу основног образовања и васпитања имају 
мастер професор језика и књижевности (одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет / профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет / профил), односно професор, односно мастер 
учитељ, односно дипломирани учитељ – мастер, односно 
професор разредне наставе, мастер професор или профе-
сор у предметној настави и наставник у предметној настави 
са положеним испитом Б2.

Наставник историје
за 70% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 –др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи “Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022. и то: 
Наставник историје: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер; мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије историје.

Наставник српског језика
за 77% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 –др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи “Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 

10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022. и то: Наставник српског језика: 1) професор 
српског језика и књижевности, 2) професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, 3) професор 
српске књижевности и језика, 4) професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу, 5) дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнос-
ловенским језицима, 11) професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима, 12) профе-
сор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) дипломира-
ни филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност, 17) професор 
српског језика и књижевности у одељењима за национал-
не мањине, 18) професор српског језика и српске књи-
жевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска књижевност и језик са компаратистиком), Српски 
језик као страни), 21) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност; Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности); (22) професор српскохрватског језика и 
књижевности; (23) мастер филолог из области филолош-
ких наука; (24) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (25) мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 –др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи “Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022. и то: Наставник музичке културе: академски 
музичар, дипломирани музичар - музички педагог, дипло-
мирани музички педагог, дипломирани музичар - компо-
зитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар 
- диригент, дипломирани музичар - музиколог, дипломи-
рани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани 
музичар - акордеониста, дипломирани музичар - гита-
риста, дипломирани музичар - соло певач, дипломира-
ни професор солфеђа и музичке културе, дипломирани 
етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипло-
мирани музичар - чембалиста, дипломирани музичар - 
оргуљаш, дипломирани музичар - харфиста, дипломирани 
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар - виоли-
ниста, дипломирани музичар - виолиста, дипломирани 
музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контра-
басиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани 
музичар - обоиста, дипломирани музичар - кларинетиста, 
дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар 
- хорниста, дипломирани музичар - трубач, дипломирани 
музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, 
професор црквене музике и појања, дипломирани музи-
чар - саксофониста, професор солфеђа и музичке култу-
ре, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музи-
чар - бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, 
професор музичког васпитања, дипломирани музичар - 
педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени 
музичар (педагог, појац и диригент хора), мастер теорети-
чар уметности (професионални статус: музички педагог), 
етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мас-
тер музички уметник (сви професионални статуси), мас-
тер композитор; професор музичке културе; дипломирани 
трубач; дипломирани клавириста; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог сте-

пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); мастер уметник дигиталних медија са заврше-
ним основним академским студијама музичке уметности. 

ОСТАЛО: Кандидати поред наведног образовања, морају 
да испуњавају и следеће услове: да имају пспихичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису оуђивани правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 –др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021); да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
одштампан и попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просвете; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству не старијег од 6 месеци; оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (лица која имају зваршене мастер академ-
ске студије достављају диплому о завршеним основним 
студијам и диплому о завршеним мастер академским сту-
дијама) - не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
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 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 доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање - не старије од 
6 месеци (уверење из КЕ издаје МУП - Полицијска управа); 
потврда одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (осим кандидата који 
су средње, више или виокоо образовање стекли на српс-
ком језики); радна биографија – необавезно; изјава сас-
тављена у слободној форми којом се кандидат опредељује 
за једну од две могућности: да ће сам да достави подат-
ке о чињеницима о којима се води службена евиденција 
(извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о некажњавању) или даје 
сагласност да то школа учини уместо њега. Документа о 
чињеницама о којима се води службена евиденција: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о некажњавању може прибавити 
школа. Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се 
сматрати неуредним (члан 103 став 3). Потребно је да учес-
ник конкурса достави изјаву састављена у слободној форми 
којом се опредељује за једну од две могућности: да ће сам 
да достави податке о чињеницима о којима се води службе-
на евиденција (извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о некажња-
вању) или даје сагласност да то школа учини уместо њега. 
Ова изјава мора да садржи личне податке (име и презиме 
кандидата, ЈМБГ, име родитеља, датум и место рођења). 
Ову изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како 
би конкурсна комисија могла даље да поступа. Непотпуне 
и неблаговрмене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање “Послови”. 
Кандидати ће бити упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака (кандидати који у предходних 6 месе-
ци били на овој процени моле се да наведу када и у којој 
филијали Националне службе за запошљавање је вршена 
ова процена). Конкурсна комисија обавештава кандидате о 
термину психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима телефоном и мејлом, одмах по добијеном оба-
вештењу од Националне службе за запошљавање. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, а потом с кандидатима са 
листе обавља разговор. Разговор се заказује телефонским 
путем и мејлом. Уколико се кандидат не одазове позиву на 
разговор, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.
После обављеног разговора Конкурсна комисија сачињав 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и исту доставља директору школе. Директор школе 
доноси решење о избору кандидата које се доставља свим 
кандидатима, односно учесницима конкурса. Пријаве са 
документацијом могу се послати препорученом пошиљком 
или непосредно на адресу: Основна школа “Доситеј Обра-
довић“, 26340 Бела Црква, Милетићева 6, са напоменом 
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“За конкурс ___ (навести радно место за које се конкури-
ше)“. Кандидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима учени-
цима (лекарско уверење). Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је прописно оверена код јавног 
бележника и не враћају се кандидату. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 013/851-258. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај, општина Бела Црква
Марко Стојановић 222

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За обављање послова радног места наставника 
музичке културе за рад у матичној школи у Врачев Гају, 
може се засновати радни однос са лицем које испуњава 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и које је стекло обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник“ бр. 2/20, 4/2021). Поред општих 
услова предвиђених Законом кандидати треба да испуња-
вају следеће посебне услове: да имају психичку и физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
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 родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је дужан да 
попуни пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који у штампаној форми доставља уз конкусрну докумен-
тацију. Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне 
књиге рођених, односно венчаних уколико је настала про-
мена презимена, (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење о држављанству, (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), овере-
не фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из 
области за које је конкурс објављен, не старије од 6 месеци 
(кандидат који има образовање стечено на студијама дру-
гог степена доставља оверену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основних академ-
ских студија); биографију (у штампаном или необравезном 
облику и форми), уверење надлежне полицијске упра-
ве да против њих није изречена правноснажна пресуда; 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о испуње-
ности услова у погледу психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, не старије од 
6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност са децом и ученицима-ле-
карско уверење, подноси се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са потребном документацијом може се донети лично или 
доставити поштом у затвореној коверти на адресу: Основна 
школа “Марко Стојановић” Врачев Гај, Марка Стојановића 
222, уз назнаку: „Пријава за радно место наставника музич-
ке културе”. Контакт телефон: 013/856-197. Лица која нису 
стекла образовање на српском језику, достављају доказ да 
су стекли средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образово-васпитни рад (на српском) 
или су положили испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред документације коју 
доставља у писаној изјави наведе за коју се од предвиђе-
них могућности опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција (у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и име роди-
теља.) или да ће то кандидат учинити сам. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЧАРОЛИЈА”

26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

Секретар установе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове за пријем у радни однос, прописаним 
Законом, у складу са чл. 140 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
19/18, 10/19, 6/20 и 129/21). осебни услови за обављање 
послова секретара су високо образовање из области прав-
них наука на студијама другог степена којима се стиче 
одговарајуће високо образовање (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписа-
ну биографију кандидата; доказ о стеченом образовању 
(оверени препис или оверену фотокопију дипломе или 
уверења); доказ о држављанству Републике Србије (ориги-
нал / оверена копија, уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци); фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци). Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Данијела Франција, референт 
за правне, кадровске и административне послове, контакт 
телефон: 013/831-700. Пријаве треба слати на адресу: 
Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА“
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб.

тел. 019/738-183, 019/739-606

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

време до 31.08.2023. године, за рад у 
матичној школи у Књажевцу

Наставник математике
на одређено време преко 60 дана, ради 
замене запосленог који обавља послове 
директора, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Минићеву

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1. да имају одговаруће високо образовање стечено 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 групе предме-
та; студијама другог степена изобласти педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарнестудије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне или стручне области или области 
педагошких наука на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају апликациони формулар 
који се налази на сајту МПНТР и одштампан формулар дос-
тављају установи са следећом документацијом у прилогу: 
дипломом о стеченој стручној спреми, у овереној фотоко-
пији; уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске 
управе, у оригиналу или овереној фоткопији; уверењем 
о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; 
изводом из МКР, у оригиналу или овереној фотокопији; 
очитаном личном картом. Кандидати који буду ушли у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака (важи за сва радна места). Конкурсна комисија сачи-
ниће листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене кандидата, и обавити разговор са 
њима (о термину разговора биће обавештени путем теле-
фона и мејла који су доставили у апликационом формула-
ру). По обављеном разговору, у року од 8 дана, комисија 
доставља директору образложену листу кандидата који 
испуњавају услове а директор у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе кандидата доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) изабрани кадидати достављају пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрње и поднета докумен-
тација са пријавним формуларом не враћа се кандидатима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији НСЗ „Послови“. Уколико последњи дан истека 
рока падне у недељу или државни празник, као последњи 
дан истека рока рачунаће се први наредни радни дан. 
Пријаве се подносе, на горе наведену адресу, лично (у вре-
мену од 7 до 15 часова) или поштом (препоручено, као дан 
пријема ће се рачунати дан и час пријема у пошти), са наз-
наком „За конкурсну комисију“.

ОМШ „ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ“
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19

тел. 019/730-412

Наставник клавира
са 90% радног времена

Наставник трубе
са 50% радног времена

Наставник гитаре
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице (обавезно уписати број телефона / 
имејл адресу), потребно је да кандидат достави следећу 
документацију: кратку биографију (ЦВ), оверену фото-
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копију дипломе одговарајућег степена и врсте струч-
не спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 18/2013, 2/2017, 
9/2019 и 1/2020), 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 рођених на прописаном обрасцу са холограмом, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), очи-
тану личну карту, доказ о знању српског језика као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
доставља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испунили 
услове, у року од осам дана, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака о чему ће кан-
дидати 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 кандидати 
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели у или на наведене мејл-адресе. Конкурсна коми-
сија сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор школе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од дана пријема образло-
жене листе. 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 музичка шко-
ла Предраг Милошевић Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 
19, са назнаком За конкурс. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе или на теле-
фон: 019/730-412.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/3732-606

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
– даље: Закон, 6/20, 129/21) и важећим Правилником о сте-
пену 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, 
4/2021), и то: да има високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, уз заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, или висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење - 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-васпит-
ни рад - доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Напомена: кандидати који испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
се упућују на психолошку процену 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 наведе-
ног, кандидати достављају и краћу радну биографију. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просто-
ријама школе сваког радног дана у времену од 8 до 12 часо-
ва 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.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене директорке 

(док јој траје мандат)

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РСЊ бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 – даље: Закон, 6/20, 129/21) и важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (Сл. гласник РС - Просветни 
гласник, бр. 11/2012., 15/2013., 2/2016., 10/2016., 11/2016., 
2/2017., 3/2017., 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021), и то: да има високо образовање 
стечено на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, уз завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење - 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-васпит-
ни рад - доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (потврда, уверење или други 

документ којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Напомена: кандидати који испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
се упућују на психолошку процену 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 наведе-
ног, кандидати достављају и краћу радну биографију. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просто-
ријама школе сваког радног дана у времену од 8 до 12 часо-
ва 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБА НЕШИЋ”

19000 Зајечар, Доситејева 2

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: а) да има одговарајуће 
високо образовање (образовање из области правних нау-
ка) у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21): 1) на студијама 
другог степена (мастер академске, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев 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; б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не ста-
рија од 6 месеци), кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља оверену 
фотокопију дипломе другог степена и оверену фотоко-
пију дипломе основних академских студија; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци). Доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе – оригинал 
или оверена фотокопија). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом и одштампаним 
пријавним формуларом доставити лично или слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”

19000 Зајечар, Ђердапска бб.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду, кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чл. 46 Правилника о организацији и систе-

Наука и образовање
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матизацији послова у ОШ “Љубица Радосављевић Нада” 
у Зајечару и то: да има одговарајуће образовање и то у 
складу са чланом 46 Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ “Љубица Радосављевић Нада” у 
Зајечару; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 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 пријаним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар на 
конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању сходно чл. 46 Правилника о организа-
цији и ситематизацији послова у ОШ “Љубица Радосавље-
вић Нада” у Зајечару (дел. бр. 36 од 28.01.2021. године) 
да лице поседује основно образовање (оверена фотокопија 
доказа о стеченом основном образовању); доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија потврде, уверења или 
другог документа издатог од стране МУП-а РС – не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (оригинал уверења или оверена фотокопија 
– не старије од шест месеци); 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 – ориги-
нал или оверена фотокопија). Лекарско уверење којим се 
потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. Благовременом пријавом на кон-
курс 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 кад Школа не ради, рок 
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским 
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на горе наведе-
ну адресу, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за 
избор“. Уколико се документација доставља електронски, 
мора бити достављена у складу са Законом о електрон-
ском документу, електронској идентификацији и услугама 
од поверења у електронском пословању („Сл. гл. РС” бр. 
94/2017 и 52/2021). Електронска документација се дос-
тавља на мејл адресу ljubica.pravnasluzba@gmail.com. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија 
упућује кандидате на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Кандидати ће писменим путем бити обавештени 
о исходу конкурса. Слањем документације на конкурс кан-
дидат који конкурише сагласан је са обрадом података о 
личности коју школа спроводи у складу са законом. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити непосредно у школи, као 
и на телефон 019/442-112.

ОСНОВНА ШКОЛА
“9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен формулар 
који се налази на званичном сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеном основном образовању и васпитању; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) не старији од 
6 месеци, уверење надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривична дела за која 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дело против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и 
да за њега није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (лекарско уверење) 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1024) поништава се за радно место наставник пре-
дметне наставе - наставник физичког васпитања, са 20% 
норме, на одређено време ради замене одсутног запосле-
ног до 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ 

КАПЛАР“
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12

тел. 019/731-604, 731-004

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће средње образовање у трјању од четири 
године смер економски, рачуноводствени, правни, адми-
нистративни или гимназију; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које, у складу са закононом утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Заинтересовани кан-
дидати попуњавају апликациони формулар који се налази 
на званичној интернет страници МПНТР и одштампан фор-
мулар достављају установи са следећом документацијом 
у прилогу: дипломом о стеченој стручној спреми, у овере-
ној фотокопији; уверењем о неосуђиваности из надлежне 
полицијске управе, у оригиналу или овереној фоткопији не 
старије од 6 месеци; уверењем о држављанству, у ориги-
налу или овереној фоткопији; изводом из матичне књиге 
рођених у оригинал или овереној фотокопији; очитаном 
личном картом. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати за избор, 
ће бити упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке процене и обавити 
разговор са њима (о термину разговора биће обавештени 
путем телефона и мејла који су доставили у апликационом 
формулару.). У року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра комисија сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од 8 дана од достављања обрзложене листе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње и под-
нета документација са пријавним формуларом не враћа се 
кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу НСЗ „Послови”. Уколико последњи 
дан истека рока падне у недељу или државни празник, као 

последњи дан истека рока рачунаће се први наредни радни 
дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне школе 
Димитрије Тодоровић Каплар Књажевац, Лоле Рибара 12, 
у времену од 8 до 12 часова или поштом, препоручено, где 
ће се, као дан пријема, рачунати дан и час пријема у пошти, 
са назнаком за конкурсну комисију.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета сточарске 
струке

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1. да има одговарајуће образо-
вање; у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 3) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник 
РС” - Просветни гласник, бр. 5/2022 од 14. јуна 2022. год.).

За предмете: анатомија са физиологијом (први разред), 
професионална пракса (први и други разред), дипломира-
ни ветеринар; доктор ветеринарске медицине; дипломирани 
ветеринар за хигијену и технологију животних намирница; 
дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног 
порекла; дипломирани инжењер пољопривреде за сто-
чарство; дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за 
сточарство; дипломирани инжењер пољопривреде, смер 
сточарски; мастер инжењер пољопривреде, претходно завр-
шене основне академске студије (студијски програми: Зоо-
техника; Сточарска производња; Сточарство).

За  предмете: сточарство са исхраном (први разред), хигије-
на и нега животиња (други разред), козарство, органска 
производња у сточарству (други, трећи и четврти разред), 
дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство; 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски 
или општи; дипломирани инжењер пољопривреде, одсек 
за сточарство; дипломирани ветеринар; доктор ветеринар-
ске медицине; дипломирани инжењер агрономије; мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне ака-
демске студије (студијски програми: Зоотехника; Сточарска 
производња; Сточарство).

За предмете: кинологија, спортско коњарство, дипломи-
рани инжењер пољопривреде за сточарство; дипломира-
ни инжењер пољопривреде, смер сточарски или општи; 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство; 
дипломирани ветеринар; доктор ветеринарске медици-
не; мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије (студијски програми: Зоотехника; 
Сточарска производња; Сточарство). 

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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, кандидат дос-
тавља и кратку биографију са контакт подацима (адреса, 
телефон); оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
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рење из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве Министарства унутрашњих послова као 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-
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; уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о поседовању психичке способности за рад, проверава се 
тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здрав-
ствену способност кандидата доставља се пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар и потребну документа-
цију у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну коми-
сију” треба послати на адресу школе или предати лично у 
просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова. Рок за 
пријаву је у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Наставник у звање доцент / 
ванредни професор, ужа научна 

област Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких нау-
ка, смисао за наставни рад, најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, објављени науч-
ни и стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, као и услови прописани чла-
ном 74 Закона о високом образовању, чланом 87 Статута 
Факултета, чланом 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. Услови за звање ванредног 
професора: доктор техничких наука, смисао за наставни 
рад, објављени научни радови, односно стручни радови са 
рецензијама у научним часописима или зборницима, као 
и више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
часописима, са рецензијама, оргинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и 
сл) односно руковођење или учешће у научним пројекти-
ма, објављен уџбеник, монографију, практикум или збир-
ку задатака за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћом науч-
ним скуповима

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Инжењерство заштите 

животне средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор техничких нау-
ка, смисао за наставни рад, најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, објављени научни и 
стручни радови објављени у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 87 Статута Факулте-
та, чланом 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.

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Новом Саду и Статута Тех-
ничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. Пријаве са прилози-
ма: докази о испуњавању услова конкурса, биографија, овере-
не фотокопије диплома о одговарајућем академском и струч-
ном звању, списак објављених научних и стручних радова, 
књиге и саме радове, поднесе Факултету у року од 8 дана од 

дана објављивања огласа у листу „Послови” на адресу: Тех-
нички факултет”Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића 
бб.. Контакт телефон: 023/550-515. Непотпуне и неблаговре-
мене достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

на српском наставном језику, са 60% норме

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос за 
радно место наставника предметне наставе – техника и 
технологија на српском наставном језику: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања које је стекло: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије): - студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
- студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радно место 
наставника предметне наставе: За радно место наставни-
ка предметне наставе – техника и технологија кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су прописани чланом 3. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
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, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022), односно да је: професор тех-
ничког образовања, професор технике, професор технике 
и информатике, професор информатике и техничког обра-
зовања, професор техничког образовања и машинства, 
професор технике и машинства, професор машинства, про-
фесор електротехнике, професор техничког образовања 
и техничког цртања, професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор техничког образовања и васпитања, професор тех-
ничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, професор 
производно-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор основа технике и производње, 
професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор технике - мастер, мастер профе-
сор технике и информатике, мастер професор информа-
тике и технике, професор основа технике и информатике; 
мастер професор технике и информатике за електронско 
учење; мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из области техничког и 
информатичког образовања). Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену 

фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова – полицијска управа (не старијег од 
6 месеци), 4. оригинал уверење о држављанству Републи-
ке Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 6. оригинал извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са пода-
цима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, 
оригинал, односно овереним фотокопијама докумена-
та тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на адресу: Основна школа „Милош 
Црњански” Српски Итебеј, Омладинска бр. 2, 23233 Српски 
Итебеј, са назнаком „За конкурс”, путем поште или непо-
средно у секретаријату школе, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве ће бити одбачене.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством у основној 

музичкој школи предмета гитара
место рада седиште Музичке школе

 „Јосиф Маринковић” Зрењанин

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за 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-васпит-
ни рад (српски језик). Докази о испуњености услова под 
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања 
наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2. и 7. и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник 
конкурса треба да испуњава и услове из члана 2. став 1 
тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 
18/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипло-
мирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани 
музичар - гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) 
мастер музички уметник, професионални статус - гитари-
ста. (5) мастер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар, са претходно завршеним основним ака-
демским студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 
послове наставника, може да обавља лице које је стекло 
основно, средње, више или високо образовање на српс-
ком језику (на коме се остварује образовно-васпитни рад), 
или је положило испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Обавезно образовање 
наставника прописано чланом 142 став 1Закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
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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. Образо-
вање из претходног става наставник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Зако-
на остварује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима којима се 
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који 
је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 1Закона. 
Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Потребна документа-
ција: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће 
дипломе (уверења). Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године доставља и 
оригинал или оверену фотокопију дипломе, (уверења) о 
стеченом високом образовању 1.степена. 2. оригинал или 
оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал (или оверену фотокопију) 
потврде којом се доказује да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве-за доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 3. оригинал или оверена фото-
копија уверења Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона. 4. оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике Србије. 5. 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања 
стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог 
у систему војног школства и образовања стеченог у 
иностранству: I Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. III Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотокопију одгова-
рајућег решења министра. Сви докази морају бити дос-
тављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријав-
ни формулар са документацијом доставити на адресу: 
Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг 
слободе бр. 7, 23000 Зрењанин, са назнаком “За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава.Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања у Зрењанину применом стандардизова-
них поступака.У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико 
кандидат не дође на психолошку процену способности за 
рад са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове за 

пријем у радни однос. Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе свих кандидата који испуњавају усло-
ве. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељењским старешинством у основној 

музичкој школи предмета гитара
место рада седиште Музичке школе „Јосиф 

Маринковић” Зрењанин, и издвојено 
одељење Музичке школе „Јосиф Маринковић” 

Зрењанин у Ковачици, Дом културе „3. 
октобар”, Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образо-
вања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2. и 7. и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2. 
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), 
односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани 
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - 
гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер 
музички уметник, професионални статус - гитариста. (5) мас-
тер музички уметник, професионални статус камерни музи-
чар, са претходно завршеним основним академским студија-
ма гитаре. У складу са чланом 141 став 7 послове наставника, 
може да обавља лице које је стекло основно, средње, више 
или високо образовање на српском језику (на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад), или је положило испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 
став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона 
остварује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-

нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе, (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1.степена. 2. ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе-за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије. 5. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и 
образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника. II Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. III Када је образовање стечено у иностранству, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са 
назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-
104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 непот-
пуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих посту-
пака.У року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима сматраће се 
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе 
италијански језик

са 22,22% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада седиште Музичке 
школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
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браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености 
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образо-
вања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141 став 2. и 7. и 
члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2. 
став 1 тачка 4) подтачка 5) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
односно учесник конкурса треба да је: професор, односно 
дипломирани филолог за италијански језик и књижевност; 
професор италијанског језика и књижевности; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик и књижевност); 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Италијански језик и књижевност); мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају да имају претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на студијс-
ким групама/програмима: Језик, књижевност, култура, 
модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност. У 
складу са чланом 141 став 7 послове наставника, може да 
обавља лице које је стекло основно, средње, више или висо-
ко образовање на српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе. 
Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 
став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из претходног става наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона 
остварује високошколска установа у оквиру акредитованог 
студијског програма или као програм образовања током 
читавог живота, у складу са прописима којима се уређује 
високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања 
кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Минис-
тарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе у року 
од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотоко-
пија одговарајуће дипломе (уверења). Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године 
доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о стеченом високом образовању 1. степена; 2. ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом 
основном, средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал (или оверену фотокопију) потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе-за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; 5. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Напомена у вези образовања стеченог у некој од република 
СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и 
образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-

не, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника. II Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу 
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника. III Када је образовање стечено у иностранству, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника. Кандидати под I, II, III 
достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег 
решења министра. Сви докази морају бити достављени у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни формулар са 
документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф 
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 7, 23000 Зрењанин, 
са назнаком “За конкурс”.Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-
104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата 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 непот-
пуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања у Зрењанину применом стандардизованих посту-
пака.У року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима сматраће се 
да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос. Образложену листу свих канди-
дата који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе свих кандидата који испуњавају услове. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

УСЛОВИ: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона основама система образо-
вања и васпитања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне. односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему ово лице 
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 четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, у складу са 
чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 
став 1 обавезан је да стекне ово образовање у року од јед-
не године, а највише две године ода дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2) Кан-

дидат треба да испуњава услове у погледу врсте стручне 
спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада економија, право 
и администрација („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 4/2022, 14/2022), 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) да има држављанство Репу-
блике Србије; 6) да зна српски језик. Кандидати треба да 
доставе: 1) пријаву на конкурс са кратким биографским 
подацима за заснивање радног односа- својеручно потпи-
сану, 2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичене интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, 3) оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о дипломирању, 4) оригинал или оверену 
фотокопију доказа (потврда или уверење) високошкол-
ске установе којим кандидат доказује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченим на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова.Уколико је кандидат положио испите из педаго-
гије и психологије - доставља оверену фотокопију индекса 
или оверену фотокопију потврде факултета о положеним 
испитима из наведених предмета, а уколико кандидат има 
положен стручни испит или испит за лиценцу - доставља 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односну испиту за лиценцу; 5) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, не старије од шест 
месеци, 6) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 7) извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа не старије од 6 месе-
ци, 8) доказ о познавању српског језика подноси кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности, не старији од 
6 месеци, подноси кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети 
лично или поштом на адресу школе Средња школа „Ђура 
Јакшић” Српска Црња ул. Краља Александра бр. 63 са наз-
наком “За конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

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

Наставник предметне наставе физичко и 
здравствено васпитање

са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2.степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама 1.степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, васпи-
тач и стручни сарадник мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
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бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово 
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. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. У складу са чланом 143. Закона, када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када 
је образовање стечено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника; када је образовање сте-
чено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника 
може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1.приправник (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 
2.лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3.лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 
4.сарадник у предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона), 5.педагошки и андрагошки асистент 
и помоћни наставник. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, послове 
наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1.пријавни фор-
мулар, 2.доказ о одговарајућем високом образовању, А) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена 
и врсте образовања, а кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе/уверења о стече-
ном високом образовању првог степена. Лица која су 
образовање стекла у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или 
у Републици Српској или су образовање стекли у систему 
војног школства или у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, као доказ о испуњености услова у погледу 
стеченог образовања, за радно место за које конкуришу 
достављају оверену фотокопију решења министарства 
надлежног за послове образовања (члан 143 Закона), Б) 
доказ о образовању из педагошких, психолошких и мето-
дичких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа, односно уверења или другог 
одговарајућег документа о положеном испиту из педаго-
гије и психологије у току студија или доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу) 
- пожељно је да доставе кандидати који то поседују, 3.уве-
рење о држављанству-оригинал или оверена фотокопија 
(не старије од 6 месеци), 4.извод из матичне књиге рође-
них – оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3.) који није ста-

рији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, 6.доказ да је стекао образовање на српском јези-
ку или је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе-кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику знање српског 
језика доказују потврдом одговарајуће високошколске 
установе да су положили испит из српског језика-ориги-
нал или оверена фотокопија доказа (диплома/уверење 
издато на српском језику о стеченом образовању, сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 6), лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати из става 4. члана 154 Закона 
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 сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе из става 6. члана 154 Закона, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе из става 7. 
члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања огласа за радно место 
наставника предметне наставе Физичко и здравствено 
васпитање у публикацији „Послови”. Пријаве са докумен-
тацијом о испуњавању услова конкурса доставити лично 
или слати на адресу школе: Бранка Радичевића бр. 8, 
23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс за радно место 
наставника предметне наставе Физичко и здравствено 
васпитање”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се на 
телефон школе 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

23205 Бело Блато, Маршала Тита 28

Домар / мајстор одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. Да има средње образовање четврти степен; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за коју није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 5. да 
је држављанин РС; 6. да зна језик на којем се изводи 
образовноваспитни рад; 7. да је пунолетан. 8. да има 
извршену проверу посебних способности сходно чл. 154 
ст. 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Ови услови доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. У пријави на конкурс 
кандидат је дужан да приложи: одштампани примерак 
пријавног формулара који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства, фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству; 
извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се 
пре закључења уговора о раду од стране изабраног кан-
дидата; извештај из казнене евиденције МУП-а; извод из 
матичне књиге рођених; школа кандидате који испуња-
вају услове конкурса упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима сходно чл. 154 ст. 
5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Докази о испуњености услова достављају се искључиво 
у папирној форми (пријаве поднете електронски неће 
се узимати у обзир), Фотокопије приложених докумена-
та морају бити оверене, а документа под тачкама 3 и 5 
не старија од шест месеци. Рок за подношење пријава 

са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс слати на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник српског језика и књижевности
у другом образовном циклусу, са 94,44% 

радног времена

УСЛОВИ: 1. Да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних студијама 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука уз претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, или образовање сте-
чено на основним студијама од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, те да има следећи стручни 
назив за занимање за радно место: професор српског 
језика и књижевности, професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, про-
фесор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, професор српског 
језика и српске књижевности, дипломирани компаратис-
та, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни), мастер профе-
сор 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 филологоја (српски језик и 
књижевност) Филологија, модули: Српски језик и Срп-
ски језик и компаративна књижевност, Компаративна 
књижевност са теоријом књижевности), професор срп-
скохрватског језика и књижевности, мастер филолог 
из области филолошких наука, професор југословен-
ске књижевности и српског језика, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет), 2. да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија и 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 преноса бодова, 3. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за коју није, у складу са законом утврђено дискримина-
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торно понашање, 5. да је држављанин РС; 6. да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно васпитни рад; 
7. да је пунолетан; 8. да има извршену проверу посебних 
способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Ови услови доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. У пријави на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: одштампани примерак пријавног формулара који 
се попуњава на званичној интернет страници Минис-
тарства, фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
додатак дипломи или потврду високошколске установе 
о остварености образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стеченог на високошкол-
ској установи у току студија и 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; уверење о држављанству; 
извештај о извршеном лекарском прегледу доставља се 
пре закључења уговора о раду од стране изабраног кан-
дидата; извештај из казнене евиденције МУП-а; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика 
на којем се остварује образовно васпитни рад (српског 
језика) кандидати достављају уколико образовање нису 
стекли на том језику. Докази о испуњености услова дос-
тављају се искључиво у папирној форми (пријаве под-
нете електронски неће се узимати у обзир), приложене 
фотокопије докумената морају бити оверене, а докумен-
та под тачкама 4 и 6 не старија од шест месеци. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњености услова 
конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горе 
наведену адресу.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И 
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

“УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Спремачица
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 45 Правилника о организацији и системати-
зацији послова: I степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан 
да достави: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства надлеж-
ног за послове просвете; доказ о одговарајућем образо-
вању - оверену фотокопију сведочанства или уверења 
о завршеној основној школи; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; ове-
рену фотокопију јавне исправе (сведочанства, дипломе 
или уверења) о стеченом основном, средњем, вишем 
или високом образовању на српском језику или овере-
ну фотокопију потврде или уверења којим се доказује 
да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе – уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. 
Уколико је одговарајуће образовање стечено на српс-
ком језику, доказ који је поднет под тачком 2., сматра 
се доказом о знању српског језика и језика на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на адресу: 
Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић” 
Зрењанин, Стевице Јовановића 46, 23000 Зрењанин, 
путем поште или лично у просторијама школе, у року од 
10 дана од дана објављивања конкурса у огласним нови-

нама Националне службе за запошљавање „Послови”. У 
пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе 
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у просторијама 
школе неће бити разматране. За давање обавештења 
о конкурсу задужена је Ивана Ристић Гергинов, секре-
тар установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор, а која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве ће бити одбачене. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у рад-
ни однос 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. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао 
те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са наведене 
листе и након разговора сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове. Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину сматраће 
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образло-
жене листе.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 

ЗРЕЊАНИНУ
23000 Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23

Наставник (предавач, виши предавач 
или професор струковних студија) 
за начну област Електротехника и 
рачунарство, ужа стручна област 

Аутоматско управљање и мехатроника
УСЛОВИ: Утврђени су Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника: да је стекао академски назив доктора, 
магистра наука или стручни назив специјалисте академ-
ских студија из научне (стручне) области Електротехнич-
ко и рачунарско инжењерство – Аутоматско управљање 
и мехатроника на акредитованом универзитету и акре-
дитованом студијском програму у Републици Србији или 
еквивалентан научни, односно стручни назив из нау-
чне, односно стручне области за коју се бира у звање, 
у иностранству а који је признат у складу са Законом о 
високом образовању и Законом о Националном оквиру 
квалификација Републике Србије; да испољава способ-
ност за наставни рад што се доказује или позитивном 
оценом педагошког рада коју је кандидат добио у сту-
дентској анкети а која се односи на претходни изборни 
период (за кандидате који имају педагошко искуство) 
или позитивном оценом приступног предавања (за кан-
дидате који немају педагошко искуство); најмање три 
године радног искуства у настави са студентима у висо-
ком образовању или најмање пет година радног иску-
ства на стручним пословима у области за коју се бира; 
у последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених 
објављивањем радова који припадају категоријама М10 
+ М20 + М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од 
тога најмање један рад категорије МЗЗ и један рад из 
категорије М51 или М52 из области за коју се бира; у 
последњем изборном периоду учешће у изради најмање 
два развојно-истраживачка или стручна пројекта са 
финансијском подршком корисника у привреди или уста-
новама или радно искуство у привреди или установама 
релевантним за област за коју се бира. Кандидат треба 
и да испуњава два од следећа три услова: 1. остварен 
стручно-професионални допринос, који се утврђује на 
основу поседовања најмање једне од следећих рефе-
ренци: руководилац или сарадник на истраживачким 
пројектима или на пројектима за потребе привреде, 
иноватор, аутор/коаутор патента, аутор/ коаутор тех-
ничког унапређења, учешће у развоју нових производа 
или битних побољшања постојећих производа или нових 
технологија, софтверска решења, израда техничке доку-
ментације као одговорно лице, експертиза, вештачење, 
учешће у комисијама за полагање стручних испита, посе-
довање лиценце за обављање стручних послова, члан-

ство у струковним организацијама; 2. остварен допринос 
академској и широј заједници, који се утврђује на осно-
ву поседовања најмање једне од следећих референци: 
ангажовање у националним или међународним истра-
живачким пројектима или пројектима за унапређење 
наставе; ангажовање у националним или међународним 
научним или стручним организацијама, институцијама 
од јавног значаја, културним или уметничким институ-
цијама; председник или члан органа управљања, струч-
них органа, помоћник стручних органа или комисија; 
организација научних скупова; уводна предавања на 
конференцијама и друга предавања по позиву; члан-
ства у одборима међународних научних конференција и 
одборима научних друштава; руковођење или учество-
вање у ваннаставним активностима студената; међу-
народне и националне награде и признања; пружање 
консултантских услуга заједници; сарадња са струч-
ним заједницама, кластерима и коморама; 3. остварену 
сарадњу са другим високошколским институцијама у 
земљи и иностранству, која се утврђује на основу посе-
довања најмање једне од следећих референци: учешће 
у реализацији пројеката са другим високошколским, 
научно-истраживачким и институцијама културе или 
уметности у земљи или иностранству; учешће у реализа-
цији студијског програма за стицање заједничке дипло-
ме; ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским установама или научно-истраживачким 
институцијама у земљи или иностранству; гостовања и 
предавања по позиву у земљи и иностранству. Канди-
дати за избор у звање вишег предавача или професора 
струковних студија морају испињавати услове предвиђе-
не Законом о високом образовању, минималне услове за 
избор у звања наставника на академијама струковних 
студија и високим школама струковних студија („Службе-
ни гласник” РС 130/21) и Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника и сарадника Високе техничке школе струковних 
студија у Зрењанину.
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Посао се не чека, посао се тражи



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

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

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

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

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

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 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. 032/303-747

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


