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На основу чл. 154. став 2 и 155. став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и  на основу Закључка комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  (112-689/2020 од 31. 
јануара 2020. године, 112-998/2020 од 7. фебрара 2020. године и 112-1530/2020 од 21. фебруара 2020. 
године)  директор Гимназије и економске школе „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи  дана 20. маја 
2020. године, Веселин Мартиновић  доноси 
 
 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 
 

1. Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време на радно место  чистачице 
са 100% ангажовања у Гимназији и економској школи „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи -2 
извршиоца 
  

2. Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време на радно место професора 
филозофије са 91% радног ангажовања, са познавањем оба наставна језика српског и  
мађарског  у Гимназији и економској школи „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи – 1 извршилац 

 
3. Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време на радно место професора 

физике са 70% радног ангажовања, са познавањем оба наставна језика српског и мађарског у 
Гимназији и економској школи „Доситеј Обрадовић“ у Бачкој Тополи – 1 извришилац 
 
 

На горе наведена радна места могу бити примљени  кандидати  који  испуњавају  следеће услове: 
 

1. Општи услови за све кандидате: 
 да је држављанин Р Србије 
 да је пунолетно лице 
 да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – за 

наставнике и стручне сараднике 
 да има одговарајуће образовање, прописану стручну спрему 
 да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца 

затвора и за кривична дела насиља у породици,одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
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или давање мита, за кривично 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 
скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
 

2. Посебни услови: 
 
1. Чистачица  
- Завршена основна школа. 
 
2. Наставник филозофије 
- Професор филозофије, односно дипломирани филозоф; 
- Мастер филозоф; 
- Наставу и друге облике образовно- васпитног рада за предмет Филозофије може да 

изводи и: Професор филозофије и социологије. 

 

3. Наставник Физике: 
 Професор физике; 

 Дипломирани астрофизичар; 

 Дипломирани физичар; 

 Дипломирани физичар за општу физику; 

 Дипломирани физичар за примењену физику; 

 Дипломирани физичар –информатичар; 

 Професор физике за средњу школу; 

 Дипломирани физичар-истраживач; 

 Дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику; 

 Дипломирани физичар за примењену физику и информатику; 

 Дипломирани физичар- професор физике- мастер; 

 Дипломирани физичар-теоријска и експериментална физика- мастер; 

 Дипломирани физичар- примењена и компијутерска физика- мастер; 

 Дипломирани физичар- мастер; 

 Дипломирани професор физике- мастер; 

 Дипломирани физичар- мастер физике- метерологије; 
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 Дипломирани физичар – мастер физике – астрономије; 

 Дипломирани физичар – мастер медицинске физике; 

 Мастер физичар; 

 Наставу и друге облике образовно- васпитног рада за предмет Филозофије може да изводи и: 
Дипломирани астроном, астрофизички смер. 

  

УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА ПОДНЕСУ : 

 кратку биографију 
 попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања доступан 

на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
 оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
 уверење о неосуђиваности 
 уверење о држављанству 
 извод из матичне књиге рођених 

Кандидат  мора да има доказ о завршеној школи на српском наставном језику. 

Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс. 

Пријаве на конкурс слати на адресу:  Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“ 
      24300 Бачка Топола 
      Трг Зорана Ђинђића 12 
      Тел. 024/711-934   mail: gimnazijabt@mts.rs 
 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се узети у разматрање. 

 
                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР 

_____________________  
Веселин Мартиновић  

 
ДОСТАВИТИ: 

-Архиви 
-Националној служби за запошљавање филијала Суботица 
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