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пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије и 5) зна српски језик. Докази о 
испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

Кандидати за радно место васпитач: потребно 
је да имају одговарајуће образовање: високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање.

Кандидати за радно место спремачице: потребно 
је да поседују минимум основно образовање, основна 
знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних 
болести у складу са важећим прописима.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратку биографију, кан-
дидат подноси следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; оригинал или оверену фотокопију 
дозволе за рад лиценце (уколико поседује, уколико не 
поседује, пожељно је да достави доказ о обављеној 
приправничкој пракси, савладаном програму увођења 
у посао и радном стажу) и доказ о знању српског јези-
ка, издат од одговарајуће установе, подноси кандидат 
који образовање није стекао на српском језику. На 
основу Закључака Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11090/2020 
од 25.12.2020. године, у радни однос на радном месту 
васпитач на неодређено време са пуним радним време-
ном биће примљена лица са вишом стручном спремом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са потребном документацијом се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: Предшколска установа „Моје детињство” Чачак, 
Немањина бб, са назнаком „Пријава на конкурс - НЕ 
ОТВАРАТИ”, уз обавезну назнаку за које радно место 
се конкурише. 

ЈАГОДИНА

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Сарадник у звање асистента  
за ужу научну област Педагогија

на одређено време од 3 године,  
са 70% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија у области за коју 
се бира, који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање 9,00 (девет) 
и који показује смисао за наставни рад, непостојање 
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и други услови прописани овим законом, Статутом 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета педа-
гошких наука Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверене фотокопије диплома о 
завршеним претходним степенима студија са доказом 
о просечној оцени, потврду о уписаним докторским 

студијама, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија), биографију са подацима о досадашњем раду, 
списак објављених стручних и научних радова, као и 
саме радове, потврду надлежног органа (полицијска 
управа) о неосуђиваности за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе 
о испуњености услова по овом конкурсу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

тел. 035/8472-344

Чистачица (радник на одржавању 
хигијене у школи)

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до повратка одсутног запосленог

Спремачица (радник на одржавању 
хигијене у дому ученика)

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,  

до повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има 
стечено одговарајуће образовање – завршену основну 
школу; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Кувар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), односно да има 
стечено одговарајуће образовање, завршену средњу 
школу, III/IV степен стручне спреме – кувар / кулинар-
ски техничар; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу); доказ о неосуђиваности. Лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат после доно-
шења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић 

бб, 35230 Ћуприја, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
035/8472-344, код секретара школе.

КИКИНДА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ

„СНЕЖАНА – ХОФЕХЕРКЕ”
24400 Сента, Златне греде 7

тел. 024/815-112

Оглас објављен 28.10.2020. године, у публикацији 
„Послови” број 905, за радно место: директор на период 
од 4 године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Кикинда

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
замена директора у првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113 и 95/18 – аутентично тумачење), кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020): 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („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 и 19/2020); 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 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 језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњавању услова: пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, потписана биографија кандида-
та, оригинал/оверена копија дипломе, оригинал/овере-
на копија уверења о држављанству, оригинал/оверена 
копија (не старија од 6 месеци) уверења о неосуђи-
ваности, доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад уколико је неопходан (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику). 
Доказ о психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Након утврђене испуњености услова канди-
дата за пријем у радни однос кандидати који су изабра-
ни упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. По достављеном извештају 
са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу: Татјана Кнежевић, 
секретар, тел. 0230/500-774. Адреса на коју се подносе 
пријаве: 23300 Кикинда, Немањина 27/б, са назнаком 
„За конкурс”.

Национална служба
за запошљавање
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