
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП Војводина 

Основна школа "Јован Јовановић Змај" 

Панчево 

Змај Јове Јовановића 3 

Број: 1049. 

Датум: 07.11.2019.г. 

На основу члана 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 
51 број 112-10737/2019 од 30.10.2019. године и члана 12. Правилника о раду Основне школе "Јован Јовановић Змај" Панчево, 
директор школе донео је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању конкурса 

  

  

1. Расписује се конкурс за избор наставника предметне наставе  - математика у Основној школи "Јован Јовановић Змај" у 
Панчеву, за пуну норму од 100% радног времена, на неодређено време. 

  

2. 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. 

   

3. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови” при Националној служби запошљавања (НСЗ).  

   

4. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора Школе. 

   

5. Кандидат за радно место наставник предметне наставе - математика треба да испуњава услове из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, и чланом 3. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и то: 

а) има одговарајуће образовање: 

- 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 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, 
- дипломирани математичар - мастер, 
- дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним предметом Основи геометрије), 
- дипломирани математичар - професор математике, 
- дипломирани 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; 
- дипломирани математичар - механичар; 
– мастер професор предметне наставе. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске 

студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. 

  

б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;  

в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 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) има држављанство Републике Србије; 

д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

   

Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. 

   

Доставити:  

– НСЗ 
– Конкурсној комисији 
– архиви Школе. 

   

 

    

Директор 

 

_______________________________ 

Владимир Марковић 

 


