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смедерево

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13

тел. 026/317-490

Наставник корепетиције
са 70% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег 
образовања, односно одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), сте-
чено 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; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; и то дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар – пијаниста; дипломирани музи-
чар – оргуљаш; дипломирани музичар – чембалиста; ака-
демски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; 
академски музичар чембалиста; мастер музички уметник 
– професионални статус: клавириста, оргуљаш или чем-
балиста; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. знање српс-
ког језика, односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
1) попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија 
(уверење о држављанству, не старије од шест месеци); 4) 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од шест месеци); 5) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(фотокопија, не старија од шест месеци); 6) доказ о неос-
уђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији од три 
месеца); 7) доказ о знању српског језика, осим за кандида-
те који су на српском језику стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговора о раду, кандидат подноси 
и доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2 
Закона о основама система образовања и васпиатања (уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће узети у разматрање. Решење о избору кан-
дидата конкурсна комисија доноси у року од осам (8) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу 
да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену 
документацију по конкурсу. Пријаве треба послати поштом 
(обавезно са повратницом) уз назнаку „За конкурс”, на 
адресу: Основна музичка школа „Божидар Трудић“, 11420 
Смедеревска Паланка, 10. октобра 13 или поднети непо-
средно у Секретаријат ОМШ „Божидар Трудић“ Смедерев-
ска Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ, Петра Кочића 1

тел. 026/4715-004

Наставник математике
са 90% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
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, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 
и 16/20); кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; наставник који је 
у току студија положио испит из педагогије или психо-
логије или стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог зако-
на; уверење о држављанству РС (оригинал или овере-
на копија); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном 
образовању са исправом којом се доказује да је стекао 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије или психологије или доказ да је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или 
оверена копија); уверење, оригинал или оверена копија, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Кочића 1, 11328 Водањ. 
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике
са 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су утврђивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); 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, 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 педагогије 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 (оригинал или 
оверена копија); психичка, физичка и здравствена 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
диплому о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је стекао образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије или психологије или доказ 
да је 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 система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – 
др. закон, 10/19 и 6/20) (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се достављају непосредно или путем поште на адресу: 
ОШ „Вожд Карађорђе“, Петра Кочића 1, 11328 Водањ. 
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 026/4715-004.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб 

тел. 026/4761-078

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције 

УСЛОВИ: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спре-
ми (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци), уверење суда да против кандидата 
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности кандидата за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, тј. извод из казнене евиденције, који 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а за 
наставника – уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положеном испиту за лиценцу. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Сва документа се прилажу како је назначе-
но у оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва 
радна места који уђу у ужи избор дужни су да се подвр-
гну провери психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, а у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа 
у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Канди-
дат мора знати језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“ или лично донети у сек-
ретеријат школе, радним данима од 09.00 до 12.00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Оглас објављен 14.10.2020. године у публикацији 
„Послови“ поништава се у целости.

сремск а митровица

ПУ “ПОЛЕТАРАЦ”
22300 Стара Пазова

Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Васпитач 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
и то: више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање из области педагошких наука на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање – васпитач; 
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 три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад; дозвола за рад / лиценца (обавеза полагања испита 
за лиценцу).

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
и то средње образовање у трајању од четири године (меди-
цинска сестра – васпитач), одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је лице оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста – васпитач; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
дозвола за рад / лиценца (обавеза полагања испита за 
лиценцу).

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање и то стечено средње образовање економске или 
правне струке у трајању од четири године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
знање рада на рачунару.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање 
и то завршено средње образовање у трајању од две годи-
не; 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 три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад.

Помоћни радник у кухињи – сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образо-
вање, и то завршено средње образовање у трајању од две 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног 
формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у 
разматрање. Уз попуњен пријавни формулар потребно је 
приложити: 1. радну биографију (CV), тачну адресу пре-
бивалишта, контакт телефон и имејл-адресу; 2. доказ о 
стеченом образовању; 3. доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19 и 6/2020) и то: уверење из казнене евиден-
ције издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а 
(не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Репу-
блике Србије; 5. доказ о знању српског језика на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); 6. извод из матичне књиге рођених (нови образац 
са холограмом, трајно важење); 7. уверење о положеном 
испиту за лиценцу – дозволи за рад (стручни испит), уколи-
ко кандидат има лиценцу за послове: васпитача и медицин-
ске сестре васпитача; 8. доказ о знању рада на рачунару: 
сертификат, уверење, диплома и сл. за послове референта 
за правне, кадровске и административне послове. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који мора бити оверен у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, број 93/2014 , 22/2015 и 87/2018). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка 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 искљу-
чиво путем препоручене пошиљке или лично на адресу 
предшколске установе, са назнаком: „За конкурс за засни-
вање радног односа за _________ (назив посла за који се 
конкурише)“ у затвореној коверти. Информације о конкурсу 
могу се добити у предшколској установи у кадровској служ-
би, на телефон: 022/311-223, од 8.00 до 14.00 сати. Решење 
о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 
154 став 7 Закона.

СТШ „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70

тел. 022/474-716

Библиотекар
са 55% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама и Законом о основама система 
образовања и васпитања; 2. да лице има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, 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; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да познаје језик на 
коме се изводи настава. Кандидат у пријави на конкурс под-
носи следећа документа: пријавни формулар који можете 
наћи на интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; диплому/уверење – оригинал или 
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци о испуњености 
услова у погледу врсте и степена стручне спреме, у складу 
са важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама и Законом о осно-
вама система образовања и васпитања; извод из матичне 
књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неос-
уђиваности, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија). Пријављени кандидати биће упућени на прет-
ходну проверу психофизичке способности у складу са Зако-
ном. Доказ о здравственој способности кандидата подноси 
се пре закључивања уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе, на тел. 022/474-
716. Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се у затвореној коверти на адресу школе: 
Вука Караџића 70, 22400 Рума, са назнаком „За конкурсну 
комисију“.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи Посао се не чека, посао се тражи


