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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник – сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању, група предмета 

Кошарка
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематизацији 
послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: овере-
ну копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију са неопходним елементима за писање 
извештаја, списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се при-
мају у року од 8 дана од дана објављивања овог конкур-
са, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта 
и физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт 
телефон: 021/450-188 локал 124.

Наставник – сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању, група предмета 

Одбојка
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Факул-
тета и Правилником о организацији и систематизацији 
послова Факултета спорта и физичког васпитања у Новом 
Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: овере-
ну копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију са неопходним елементима за писање 
извештаја, списак стручних и научних радова, као и саме 
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се при-
мају у року од 8 дана од дана објављивања овог конкур-
са, на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта 
и физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт 
телефон: 021/450-188 локал 124.

ПанЧево

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26204 Опово, Братства јединства 14

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, 

односно до повратка одсутног 
запосленог који обавља послове 

вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени 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 и 8/20); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван за кривична 
дела у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 4. да је држављанин 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс и то: диплома или оверена фотокопија 
дипломе; извод из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван и уверење да против кандидата није покренут 
истражни поступак, односно кривични поступак (не старији 
од 6 месеци); уверење из матичне књиге држављана РС 
са холограмом (не старије од 6 месеци); доказ да је стекао 
образовање на српском језику или је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (диплома издата на српском језику која је приложена 
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика); копија важеће личне карте; кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију, заједно са кратком биографијом, 
адресом и одштампаним пријавним формуларом доста-
вити школи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Основна 
школа „Доситеј Обрадовић“ Опово, Братства јединства 14. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

Пирот

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ“

Бела Паланка

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту васпитача може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. 
да поседује одговарајуће образовање, и то: високо обра-
зовање за васпитача: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне сту-
дије, по прописима који су уређивали високо образовање у 
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање – васпитач; 
2. да поседује психичку, физичку и здравствену способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. извршена психолош-
ка процена способности 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 кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство 
Републике Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 7. да поседује дозволу 
за рад (лиценца). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; потписану биогра-
фију кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговорајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (да није старији од шест 
месеци); оверену фотокопију дозволе за рад (лиценца).

Организатор промотивних активности
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту организатора 
промотивних активности може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. да поседује одговарајуће 
образовање, и то: високо образовање на основним студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или више образовање, васпитно-образовног (просвет-
ног) смера, 2. да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способности за рад са децом и ученицима; 3. извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; 4. 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 родосквр-
нуће, за кривична дела 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; 5. да има 
држављанство Републике Србије; 6. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да 
поседује возачку дозволу Б категорије; 8. да има радно 
искуство од 10 година на пословима васпитања и образо-
вања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (да није старије 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговорајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 

понашања (да није старији од шест месеци); фотокопију 
возачке дозволе; доказ о радном искуству у области васпи-
тања и образовања.

Возач возила Д категорије
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту возача возила Д 
категорије може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: 1. да поседује одговарајуће образовање, 
и то: средње образовање у трајању од четири године (IV 
степен стручне спреме) – матурант гимназије; 2. да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способности за рад 
са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена 
способности за рад са децом и ученицима; 4. 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 кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да поседује возачку дозволу Б и 
Д категорије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану биографију 
кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговорајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (да није старији од шест месеци); 
оверену фотокопију возачке дозволе.

Помоћни радник
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту помоћног радни-
ка може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1. да поседује одговарајуће образовање, и то: завр-
шено основно образовање; 2. да поседује психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; 4. 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 кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; потписану биографију 
кандидата; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о држављанству (да 
није старије од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговорајуће образовање стекли на тим 
језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања (да није старији од шест месеци).

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу: Предшколска установа 
„Драгица Лаловић“, Лоле Рибара бб, 18310 Бела Паланка. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра предшколске установе и путем телефона: 018/855-038.

Пожарeвац

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен дана 02. 12. 2020. године у пуб-
ликацији „Послови“ број 910, поништава се у делу 
који се односи на једног извршиоца, и то медицин-
ску сестру – васпитача.

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Конкурс објављен 23. 12. 2020. године у публика-
цији „Послови” број 913, поништава се у делу који 
се односи на једног извршиоца – чистачицу.

среМск а Митровица

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“МИЛЕНКО БРЗАК УЧА” 
22400 Рума

тел. 022/474-716, 022/430-688

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 911 
од 9.12.2020. године, поништава се за радно место: 
наставник практичне наставе у области електротех-
нике за образовне профиле електроинсталатер и 
електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 
(сервисер термичких и расхладних уређаја). Усло-
ви: V, VI или VII степен стручне спреме, а у складу 
са важећим Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Електротехника и важећим Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. 

ОСНОВНА ШКОЛА
 „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра првог 124
тел. 022/561-330

Наставник технике и технологије
за 90% радног времена

УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20), и то: мора да има одговарајуће образо-
вање за наставнике основне школе у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20) 
и то: професор техничког образовања; професор технике; 
професор технике и информатике; професор информатике 
и техничког образовања; професор техничког образовања 
и машинства; професор технике и машинства; професор 
машинства; професор електротехнике; професор технич-
ког образовања и техничког цртања; професор техничког 
образовања и физике; професор физике и основа техни-
ке; професор техничког образовања и хемије; дипломира-
ни педагог за физику и општетехничко образовање ОТО; 
дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу; професор физике и основа технике за основну 
школу; професор техничког образовања и васпитања; 
професор техничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања и васпитања; професор поли-
техничког васпитања и образовања; професор политех-
ничког образовања; професор технике и графичких кому-
никација; професор производно-техничког образовања; 
дипломирани педагог за техничко образовање; дипломи-
рани педагог за физику и основе технике; професор основа 
технике и производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор техничког образо-
вања и медијатекар; дипломирани физичар – професор 
физике и основа технике за основну школу, мастер; дипло-
мирани 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 предме-
та 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; 2.) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 

дела примање или давање мита, за кривична дела из 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: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
доставе: попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном, оригинал или оверену 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 неос-
уђиваности (извод из казнене евиденције не старији од 6 
месеци), доказ о познавању српског језика на коме се ост-
варује 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 пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са прило-
женом документацијом предати у секретаријату школе или 
послати поштом на адресу: ОШ „Јован Поповић” Инђија, 
Краља Петра Првог 124.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“ 
Сремска Митровица

Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање за васпитача стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, или 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.

Медицинска сестра – васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање – медицинска сестра васпитач.

Сарадник – медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању 
од 4 године, медицинска сестра педијатријског или општег 
смера.

Благајник
УСЛОВИ: средње образовање економске струке и знање 
рада на рачунару.

Контиста
УСЛОВИ: средње образовање економске струке и знање 
рада на рачунару

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање куварске струке у трого-
дишњем или четворогодишњем трајању.

Сервир
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање.

Чистачица
12 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање – основна школа.

Техничар одржавања одеће
1 извршилац

УСЛОВИ: основно образовање – основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за 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 кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним 
и неће бити узете у разматрање. Уз одштампани форму-
лар потребно је приложити: радну и личну биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом – CV; доказ 
о одговарајућем образовању – оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; извод из казнене евиденције 
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 ст 1. тачка 3. Зако-
на, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС, не старију од 6 месеци; доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад – доказ је 
диплома издата на српском језику (кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, потребно 
је да достави уверење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију, са холограмом. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључивања 
уговора о раду. Изабрани кандидат је дужан пре закључи-
вања уговора о раду да исто достави. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“ НСЗ. Конкурс ће спровести кон-
курсна комисија коју именује директор у складу са чланом 
154 ЗОСОВ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Пријаве се подносе на адресу: ПУ„Пчелица“, Мар-
ко Перичин Камењар 16, Сремска Митровица, са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место (навести радно место 
за које се подноси пријава)“ или доставити лично у секре-
таријат установе. Информације о конкурсу могу се добити 
у установи и на телефон: 022/624-398, радним даном од 
08,00 до 13,00 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА 140 
тел. 022/474-042 

Наставник хармонике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник“, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 
и 1/2020); остали услови прописани чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати 
подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; биографију и следеће доказе о 
испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању (ове-
рена фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); 3. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); 4. доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење (или ове-
рену фотокопију индекса) да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ да су поло-
жили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу 
са чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања); 5. уверење о неосуђиваности, прибављено 
од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); 6. 
уверење општинског суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак (не старије од 6 месеци); 7. доказ 
о знању српског језика – подноси кандидат који средње, 

Наука и образовање


