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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 9 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, 
брoj 2/19), Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство финансија – Управа за 
трезор, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Радно место за нормативне 
и студијске послове у примени 

прописа
Одсек за нормативне и правне послове, 
Сектор за нормативне и правне послове 

и контролу пословних процедура,  
звање виши саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у давању ини-
цијативе за доношење нових и измену и 
допуну важећих законских прописа и учест-
вује у изради предлога подзаконских аката о 
регулисању послова из надлежности Управе; 
израђује стручна мишљења на нацрте зако-
на и предлоге других прописа и општих ака-
та чији су предлагачи други органи државне 
управе, анализира и даје иницијативу за изме-
не и допуне прописа из делокруга рада Упра-
ве; израђује методолошка упутства, директи-
ве и процедуре за рад унутрашњих јединица 
Управе у примени прописа из надлежности 
Управе и израђује стручна мишљења и одго-
воре у вези са применом прописа из надлеж-
ности Управе; припрема предлоге аката за 
Владу и израђује нацрте уговора по закључ-
цима Владе; израђује нацрте уговора којима 
се уређују облигациони односи Управе са дру-
гим субјектима и припрема пријаве за кривич-
на дела, привредне преступе и прекршаје у 
сарадњи са унутрашњим јединицама Управе; 
припрема изјашњења Државном правобра-
нилаштву и судовима у имовинскоправним и 
другим поступцима који се односе на Управу 
и учествује у раду пројектних група основаних 
од других министарстава ради извршавања 
задатака који захтевају сарадњу више органа; 
израђује информације за потребе министра и 
обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 7 година 
радног искуства у струци; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

2) Методолог електронског 
пословања

Група за електронско пословање, 
Одељење за пословне процесе  

и електронско пословање,  
Сектор за управљање процесима 

система јавних финансија,  
звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Aнализира рад електрон-
ских сервиса Управе; предлаже измену и 
унапређење постојећих функционалности у 
оквиру система из делокруга рада Сектора 
и дефинише њихове приоритете; прати реа-
лизацију усвојених измена и унапређења и 
учествује у њиховој имплементацији; прати 
прописе из области делокруга рада Групе и 
стара се о њиховој примени; припрема мето-
долошка упутства, процедуре и инструкције 
из делокруга рада Групе и Сектора; припре-
ма извештаје о раду електронских сервиса 
и извештаје о извршеним пословима Групе; 
сарађује са другим организационим деловима 
Управе на пословима из делокруга рада Сек-
тора; обавља друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит; 
најмање 5 година радног искуства у струци; 
као и компетенције потребне за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

У ФИЛИЈАЛИ ЈАГОДИНА

3) Радно место за послове  
платних услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, филијала Јагодина,  

звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;вр-
ши пријем и контролу готовинских налога, 
прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијен-
тима; обавља замену похабаних новчаница, 
замену новца, врши прераду новчаница и 
контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за 
предају односно требовање новца и врши сва 
потребна књижења; обавља пријем, контро-
лу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника 

јавних средстава; обавља оверу примљених 
налога, води књигу аманета и друге потребне 
евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и 
захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу 
у регистру; обавља унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гим-
назија, најмање 2 године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као 
и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Јагодина, Сквер народне омла-
дине 3

У ФИЛИЈАЛИ КРУШЕВАЦ

4) Радно место за послове  
платних услуга

Експозитура Варварин, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;вр-
ши пријем и контролу готовинских налога, 
прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијен-
тима; обавља замену похабаних новчаница, 
замену новца, врши прераду новчаница и 
контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за 
предају односно требовање новца и врши сва 
потребна књижења; обавља пријем, контро-
лу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених 
налога, води књигу аманета и друге потребне 
евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и 
захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу 
у регистру; обавља унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гим-
назија, најмање 2 године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као 
и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Варварин, М. Маринковића 87

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

5) Радно место за послове  
платних услуга

Експозитура Рашка, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;вр-
ши пријем и контролу готовинских налога, 
прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијен-
тима; обавља замену похабаних новчаница, 
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замену новца, врши прераду новчаница и 
контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за 
предају односно требовање новца и врши сва 
потребна књижења; обавља пријем, контро-
лу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених 
налога, води књигу аманета и друге потребне 
евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и 
захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу 
у регистру; обавља унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Рашка, Немањина 10

6) Шеф експозитуре
Експозитура Сјеница,  

звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, плани-
ра, усмерава, координира, даје стручна упут-
ства и надзире рад запослених у експозиту-
ри; обавља контролу исправности налога и 
других докумената; издаје потврде о статусу 
газдинства у регистру, као и друге потврде за 
које је овлашћен; води евиденције прописане 
упутствима и сачињава записник о повреди 
прописа и предузима друге мере; прати, кон-
тролише и стара се о законитом раду експо-
зитуре;врши пријем и обраду захтева за упис, 
обнову или брисање из регистра, као и захте-
ва за остваривање права на финансијске под-
стицаје; контролише унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; као и ком-
петенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сјеница, Трг С. Марковића 15

У ФИЛИЈАЛИ ПОЖАРЕВАЦ

7) Шеф експозитуре
Експозитура Жагубица,  

звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, плани-
ра, усмерава, координира, даје стручна упут-
ства и надзире рад запослених у експозиту-
ри; обавља контролу исправности налога и 

других докумената; издаје потврде о статусу 
газдинства у регистру, као и друге потврде за 
које је овлашћен; води евиденције прописане 
упутствима и сачињава записник о повреди 
прописа и предузима друге мере; прати, кон-
тролише и стара се о законитом раду експо-
зитуре;врши пријем и обраду захтева за упис, 
обнову или брисање из регистра, као и захте-
ва за остваривање права на финансијске под-
стицаје; контролише унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не; положен државни стручни испит; најмање 
3 године радног искуства у струци; као и ком-
петенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Жагубица, Краља Милана 16

8) Радно место за послове  
платних услуга

Експозитура Жагубица,  
звање референт

2 извршиоца

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;вр-
ши пријем и контролу готовинских налога, 
прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијен-
тима; обавља замену похабаних новчаница, 
замену новца, врши прераду новчаница и 
контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за 
предају односно требовање новца и врши сва 
потребна књижења; обавља пријем, контро-
лу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених 
налога, води књигу аманета и друге потребне 
евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и 
захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу 
у регистру; обавља унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гимназија, 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; као и компе-
тенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Жагубица, Краља Милана 16

У ФИЛИЈАЛИ ЧАЧАК

9) Радно место за послове  
платних услуга

Експозитура Гуча,  
звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и 
предају новца између благајне и трезора;вр-
ши пријем и контролу готовинских налога, 
прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијен-
тима; обавља замену похабаних новчаница, 
замену новца, врши прераду новчаница и 
контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за 
предају односно требовање новца и врши сва 
потребна књижења; обавља пријем, контро-
лу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених 
налога, води књигу аманета и друге потребне 
евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и 
захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу 
у регистру; обавља унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: средње образовање природног, 
друштвеног или техничког смера или гим-
назија, најмање 2 године радног искуства у 
струци; положен државни стручни испит; као 
и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Гуча, Трг Републике б.б.

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ САД

10) Шеф експозитуре
Експозитура Бач, звање сарадник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, плани-
ра, усмерава, координира, даје стручна упут-
ства и надзире рад запослених у експозиту-
ри; обавља контролу исправности налога и 
других докумената; издаје потврде о статусу 
газдинства у регистру, као и друге потврде за 
које је овлашћен; води евиденције прописане 
упутствима и сачињава записник о повреди 
прописа и предузима друге мере; прати, кон-
тролише и стара се о законитом раду експо-
зитуре;врши пријем и обраду захтева за упис, 
обнову или брисање из регистра, као и захте-
ва за остваривање права на финансијске под-
стицаје; контролише унос података са извор-
не документације, решава спорне случајеве 
код уочених недостатака у свим фазама рада 
на припреми података и по потреби реша-
ва рекламације; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три годи-
не; положен државни стручни испит; најмање 
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3 године радног искуства у струци; као и ком-
петенције потребне за рад на радном месту. 

Место рада: Бач, Маршала Тита 2

У ФИЛИЈАЛИ ШАБАЦ

11) Радно место за контролу 
извршења јавних плаћања

Одсек за јавна плаћања  
и фискалну статистику,  
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне посло-
ве везане за примену система рачуна и пра-
ти податке о извршеном платном промету; 
обавља контролу безготовинских налога које 
су испоставили корисници јавних средстава; 
учествује у изради нацрта решења и учествује 
у предлагању решења за отклањање непра-
вилности и незаконитости које су утврђе-
не контролом у интерном поступку; обавља 
послове девизних плаћања; обавља послове 
обраде личних примања за кориснике јавних 
средстава; обавља пријем и обраду захтева за 
упис, обнову регистрације и промену података 
у регистру, брисање из регистра у прописаним 
случајевима, као и пријем и обраду захтева 
за остваривање права на финансијске подсти-
цаје; обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету; положен државни стручни испит; нај-
мање 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним 
органима; као и компетенције потребне за рад 
на радном месту.

Место рада: Шабац, Карађорђева 2

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне 
и понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом. Кандидати-
ма који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку за сва извршилач-
ка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено); 
• дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције дигитална писменост, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару и желите да на основу њега 

будете ослобођени тестирања компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави-
те и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима: http://www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (примена 
номотехничких и правно-техничких правила 
за израду правних аката (усаглашеност про-
писа и општих аката у правном систему) – 
провераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о општем управном 
поступку, Закон о буџетском систему, Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног 
значаја, Закон о роковима измирења новча-
них обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
Закон о платном промету, Закон о платним 
услугама, Закон о јавним набавкама, Правил-
ник о начину и поступку обављања платног 
промета у оквиру консолидованог рачуна тре-
зора, Правилник о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна, Правилник о плану 
подрачуна консолидованог рачуна трезора, 
Правилник о начину утврђивања и евиденти-
рања корисника јавних средстава и о услови-
ма и начину за отварање и укидања подрачу-
на консолидованог рачуна трезора код Управе 
за трезор) – провераваће се путем симулације 
(писмено).

За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални посло-
ви (буџетски систем Републике Србије) – про-
вераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи, акти и процеду-
ре из делокруга радног места (Закон о плат-
ним услугама) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

За радна места под редним бројем 3, 4, 
5, 8 и 9:
Посебна функционална компетенција за 
област рада административни послови (канце-
ларијско пословање) – провераваће се путем 
симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални посло-
ви (буџетски систем Републике Србије) – про-
вераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма, Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор, Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна, Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова, Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора, Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије, 
Правилник о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог 
рачуна трезора) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

За радна места под редним бројем 6, 7 и 
10:
Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (основе 
управљања људским ресурсима) – провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални посло-
ви (буџетски систем Републике Србије) – про-
вераваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма, Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор, Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна, Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова, Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора, Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије, 
Правилник о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог 
рачуна трезора) – провераваће се путем симу-
лације (писмено).

За радно место под редним бројем 11: 
Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација) – провераваће се путем симула-
ције (писмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско материјални послови 
(буџетски систем Републике Србије) – прове-
раваће се путем симулације (писмено). 
Посебна функционална компетенција за радно 
место – релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о платним услуга-
ма, Уредба о јединственој тарифи по којој се 
наплаћују накнаде за услуге које врши Упра-
ва за трезор, Правилник о условима и начи-
ну вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
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распоред средстава са тих рачуна, Правилник 
о начину припреме, састављања и подношења 
финансијских извештаја корисника буџетских 
средстава, корисника средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова, Правилник о Плану подрачуна кон-
солидованог рачуна трезора, Правилник о 
систему извршења буџета Републике Србије, 
Правилник о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог 
рачуна трезора) - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Министарства финансија – Управа за трезор, 
у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/
competitions.

V Провера понашајних компетенција за 
радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9 и 11: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова, узорака понашања 
и интервјуа базираног на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радна 
места под редним бројем 6, 7 и 10: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет 
и управљање људским ресурсима) – провера-
ваће се путем психометријских тестова, узо-
рака понашања и интервјуа базираног на ком-
петенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министар-
ство финансија – Управа за трезор, Поп Луки-
на 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање 
обавештења: Тања Глумац Скалицки, 
тел. 011/2927-602, Марија Јефтенић, тел. 
011/3202-235 и Никола Јелача, тел: 011/2927-
547, од 10.00 до 13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 

презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства финансија – Управа за 
трезор или у штампаној верзији на писарници 
Министарства финансија – Управа за трезор. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, при-
ложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или при-
бављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу 
Управе за трезор.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу.

XIV Врста радног односа: За сва радна мес-
та радни однос заснива се на неодређено вре-
ме. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да тај испит положе у 
року од 6 месеци од дана заснивања радног 
односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање рад-
ног односа.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 8. априла 
2021. године, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона или имејл-адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија” Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија – Управа за трезор, 
Поп Лукина 7-9. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма / уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/2016 и 95/2018) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке при-
бавити сама. 

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама, као поверени посао), 
биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао руководилац Управе за  
трезор.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.trezor.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa финансија – Управа за трезор, 
на интерент презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, број 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-11059/2020 од 25. децембра 2020. године, 
Министарство трговине, туризма и телекому-
никација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство трговине, туризма и теле-
комуникација, Београд, Немањина 22-26 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место руководилац Групе – 
тржишни инспектор

у звању самостални саветник, Сектор 
тржишне инспекције, Одељење за 

контролу усаглашености и безбедности 
производа, Група за логистику  

и аналитику контрола у области 
деривата нафте
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координи-
ра радом Групе (планира, усмерава и над-
зире рад извршилаца у Групи); спроводи 

инспекцијски надзор и превентивно дело-
вање;поступа по представкама и извештава 
подносиоце о предузетим радњама и мера-
ма и даје обавештења странкама; подноси 
пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме 
о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени над-
зираних субјеката; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције и израђује анализе и извештаје 
и учествује у припреми предлога иниција-
тива за измене и доношење нових прописа; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 5 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

2. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета деривата

у звању саветник, Сектор тржишне 
инспекције, Одељење за контролу 

усаглашености и безбедности 
производа, Група за контролу деривата 

нафте – Војводина
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

3. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета деривата

у звању саветник, Сектор тржишне 
инспекције, Одељење за контролу 

усаглашености и безбедности 
производа, Група за контролу деривата 

нафте – Шумадија и западна Србија
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

4. Радно место тржишни инспектор – 
координатор унутрашње контроле
у звању самостални саветник, Сектор 

тржишне инспекције, Одељење за 
унутрашњу контролу

1 извршилац

Опис послова: Координира рад и пружа 
стручну помоћ инспекторима у подручним 
јединицама у оквиру контрола по области-
ма надзора из делокруга рада инспекције; 
спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање; поступа по представкама и 
извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; под-
носи пријаве надлежним органима у складу са 
својим овлашћењима и закључује споразуме 
о признавању прекршаја; води евиденције о 
извршеним инспекцијским надзорима; пру-
жа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима и анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени над-
зираних субјеката; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; коор-
динира спровођење послова унутрашње кон-
троле рада oдељења тржишне инспекције и 
тржишних инспектора, поступања по проце-
дурама и листама провера, предлаже мере за 
отклањање неправилности у раду инспекто-
ра и пружа стручну помоћ овлашћеним пред-
ставницима подносиоца захтева за претрес 
пред судом за прекршаје; прати примену про-
писа и стање из делокруга рада инспекције 
и израђује анализе и извештаје и учествује 
у припреми предлога иницијатива за измене 
и доношење нових прописа; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.
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Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правних наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, радно искуство у струци од 
најмање 5 година, најмање 3 године радног 
искуства на пословима инспекцијског над-
зора или најмање 7 година радног искуства 
на пословима примене прописа о управном 
поступку и/или припреме и давања мишљења 
о прописима у управним областима и/или 
примене прописа у судском поступку, поло-
жен државни стручни испит, положен испит 
за инспектора и положен посебан испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

5. Радно место тржишни инспектор 
за контролу безбедности производа

у звању саветник, Сектор тржишне 
инспекције, Одељење тржишне 

инспекције Београд, Одсек за контролу 
безбедности производа

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

6. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Зрењанин

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 

и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

7. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Краљево, Одсек тржишне 

инспекције Краљево
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

8. Радно место тржишни инспектор
у звању самостални саветник,  
Сектор тржишне инспекције,  

Одељење тржишне инспекције 
Крушевац

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; посту-
па по представкама и извештава подносио-
це о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси прија-
ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о при-
знавању прекршаја; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; пружа 
стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима; анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени над-
зираних субјеката; учествује у изради пред-

лога контролних листа, плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције и израђује анализе и извештаје 
и учествује у припреми предлога иницијати-
ва за измене и доношење нових прописа;о-
бавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења..

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 5 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

9. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Лесковац, Одсек тржишне 

инспекције Лесковац
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

10. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Лесковац, Одсек тржишне 

инспекције Пирот
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
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прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

11. Радно место тржишни инспектор 
за контролу промета робе

у звању саветник, Сектор тржишне 
инспекције, Одељење тржишне 

инспекције Ниш, Одсек за контролу 
промета робе и услуга

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

12. Радно место за анализу и 
извештавање

у звању саветник, Сектор тржишне 
инспекције, Одељење тржишне 

инспекције Ниш, Одсек за контролу 
промета робе и услуга

1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну помоћ извр-
шиоцима у Одсеку у пословима који се односе 
на праћење реализације планираних актив-
ности инспекцијског надзора; израђује и обје-
дињава извештаје о извршеним контролама 
и другим активностима Одсека; прикупља и 

усаглашава податке ради израде стручних 
анализа из делокруга рада; израђује анали-
зе из делокруга Одсека и сачињава одгова-
рајуће извештаје и информације; учествује у 
раду радних група и комисија; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

13. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Панчево, Одсек тржишне 

инспекције Панчево
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

14. Радно место начелник Одељења 
– тржишни инспектор
у звању виши саветник,  

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције 

Прокупље
1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом 
Одељења (планира, усмерава и надзире рад 
Одељења); спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-

ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту у најсложенијим стварима; 
иницира самопроверу испуњености захтева 
из контролне листе и самопроцену ризика код 
надзираних субјеката и предлаже даље посту-
пање; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције, израђује стручна 
упутства за обављање инспекцијског надзо-
ра и припрема предлоге плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; коор-
динира спровођење инспекцијског надзора и 
сарадњу са надлежним органима; обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 7 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

15. Радно место начелник Одељења 
– тржишни инспектор
у звању виши саветник,  

Сектор тржишне инспекције,  
Одељење тржишне инспекције Сомбор

1 извршилац

Опис послова: Руководи и координира радом 
Одељења (планира, усмерава и надзире рад 
Одељења); спроводи инспекцијски надзор и 
превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту у најсложенијим стварима; 
иницира самопроверу испуњености захтева 
из контролне листе и самопроцену ризика код 
надзираних субјеката и предлаже даље посту-
пање; прати примену прописа и стање из 
делокруга рада инспекције, израђује стручна 
упутства за обављање инспекцијског надзо-
ра и припрема предлоге плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; коор-
динира спровођење инспекцијског надзора и 
сарадњу са надлежним органима; обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 7 
година, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.
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16. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Сремска Митровица, 

Одсек тржишне инспекције Сремска 
Митровица

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

17. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Суботица

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

18. Радно место тржишни инспектор 
за контролу усаглашености 

производа
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Ужице, Одсек тржишне 

инспекције Ужице
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

19. Радно место тржишни инспектор
у звању саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Шабац, Одсек тржишне 

инспекције Шабац
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту; пра-
ти примену прописа и стање из делокруга 
рада инспекције и учествује у изради анализа 
и извештаја; обавља и друге послове по нало-
гу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, положен посе-
бан стручни испит за тржишног инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

20. Радно место туристички 
инспектор за град Београд  

(место рада: Београд)
у звању саветник, Сектор туристичке 

инспекције, Одељење туристичке 
инспекције Београд, Одсек туристичке 

инспекције за град Београд
3 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основим 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

21. Радно место туристички 
инспектор за Шумадијски  

управни округ  
(место рада: Крагујевац)

у звању саветник, Сектор туристичке 
инспекције, Одељење туристичке 

инспекције Београд, Одсек туристичке 
инспекције Београд

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основим 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.
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22. Радно место туристички 
инспектор за Сремски управни округ 

(место рада: Сремска Митровица)
у звању саветник, Сектор туристичке 

инспекције, Одељење туристичке 
инспекције Нови Сад

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на осно-
вим студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

23. Радно место туристички 
инспектор за  

Јужнобанатски управни округ  
(место рада: Панчево)

у звању саветник, Сектор туристичке 
инспекције, Одељење туристичке 

инспекције Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на осно-
вим студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

24. Радно место туристички 
инспектор за Средњобанатски 

управни округ  
(место рада: Зрењанин)

у звању саветник, Сектор туристичке 
инспекције, Одељење туристичке 

инспекције Нови Сад
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на осно-
вим студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

25. Радно место за аналитичке и 
статистичко-евиденционе послове за 
Рашки, Пећки и Призренски управни 

округ (место рада: Нови Пазар)
у звању млађи саветник,  

Сектор туристичке инспекције,  
Одељење туристичке инспекције 

Краљево
1 извршилац

Опис послова: Израђује и обједињава 
извештаје о извршеним контролама и дру-
гим активностима Одељења; прикупља и 
усаглашава податке ради израде стручних 
анализа из делокруга рада; води евиденције 
из делокруга Одељења и сачињава одгова-
рајуће статистичке извештаје, информације 
и дописе; пружа стручну помоћ извршиоци-
ма у Одељењу у пословима који се односе на 
праћење реализације планираних активности 
инспекцијског надзора; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких или техничко-технолошких наука 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основим студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање 1 година радног искуства у струци или 
најмање 5 година радног стажа у државним 
органима, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

26. Радно место туристички 
инспектор за Расински и Косовско-

митровачки управни округ  
(место рада: Крушевац)

у звању саветник,  
Сектор туристичке инспекције,  

Одељење туристичке инспекције 
Краљево

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на осно-
вим студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

27. Радно место туристички 
инспектор за Нишавски управни 

округ (место рада: Ниш)
у звању саветник, Сектор туристичке 

инспекције, Одељење туристичке 
инспекције Ниш

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на осно-
вим студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 3 године, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.
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28. Радно место туристички 
инспектор за Топлички управни 
округ (место рада: Прокупље)

у звању саветник, Сектор туристичке 
инспекције, Одељење туристичке 

инспекције Ниш
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основим 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

29. Радно место туристички 
инспектор за Зајечарски управни 

округ (место рада: Зајечар)
у звању саветник, Сектор туристичке 

инспекције, Одељење туристичке 
инспекције Ниш

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну 
и саветодавну помоћ надзираном субјекту; 
прати примену прописа из делокруга рада 
инспекције и учествује у изради анализа и 
извештаја; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.   

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-мате-
матичких, техничко-технолошких или меди-
цинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основим 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факул-
тету, радно искуство у струци од најмање 3 
године, положен државни стручни испит, 
положен испит за инспектора, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

30. Радно место инспектор 
електронских комуникација

у звању самостални саветник, Сектор за 
електронске комуникације и поштански 

саобраћај, Одељење за планирање, 
развој и надзор у области електронских 

комуникација, Група за инспекцијски 
надзор у области електронских 

комуникација
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски 
надзор и превентивно деловање; поступа 
по представкама и извештава подносио-
це о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; подноси прија-
ве надлежним органима у складу са својим 
овлашћењима и закључује споразуме о при-
знавању прекршаја; води евиденције о извр-
шеним инспекцијским надзорима; пружа 
стручну и саветодавну помоћ надзираном 
субјекту у сложенијим стварима и анализира 
извештаје о самопровери и самопроцени над-
зираних субјеката; учествује у изради пред-
лога контролних листа, плана инспекцијског 
надзора и годишњег извештаја о раду; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције и израђује анализе и извештаје 
и учествује у припреми предлога иниција-
тива за измене и доношење нових прописа; 
обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.  

Услови: стечено високо образовање из 
стручне области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство или из стручне области 
машинско инжењерство, или из научне 
области правне науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, радно иску-
ство у струци од најмање 5 година, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

31. Радно место инспектор за 
поштанске услуге

у звању самостални саветник,  
Сектор за електронске комуникације  

и поштански саобраћај,  
Одељење за поштански саобраћај  

и надзор, Одсек за инспекцијски надзор
2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у 
сложенијим стварима и анализира извештаје 
о самопровери и самопроцени надзираних 
субјеката; учествује у изради предлога кон-
тролних листа, плана инспекцијског надзора 
и годишњег извештаја о раду; прати примену 
прописа и стање из делокруга рада инспек-
ције и израђује анализе и извештаје и учест-
вује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из стру-
чне области саобраћајно инжењерство на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, положен држав-
ни стручни испит, положен испит за инспек-
тора, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

32. Радно место инспектор за 
електронску идентификацију, 

услуге од поверења у електронском 
пословању и информациону 

безбедност
у звању самостални саветник, 

Сектор за информационо друштво 
и информациону безбедност, Одсек 

за информациону безбедност и 
електронско пословање

1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски над-
зор и превентивно деловање; поступа по 
представкама и извештава подносиоце о 
предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењи-
ма и закључује споразуме о признавању 
прекршаја; води евиденције о извршеним 
инспекцијским надзорима; учествује у вршењу 
интерне ревизије ИКТ система Министарства; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзира-
ном субјекту у сложенијим стварима; прати 
примену прописа и стање из делокруга рада 
инспекције и израђује анализе и извештаје; 
учествује у изради предлога контролних лис-
та, плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду; учествује у припреми пред-
лога иницијатива за измене и доношење 
нових прописа ; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
стручне области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, радно иску-
ство у струци од најмање 5 година, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

III Место рада:

За радна места под редним бројевима 1, 4, 5, 
20, 30, 32: Београд
За радно место под редним бројем 2: Нови 
Сад
За радна места под редним бројевима 3, 21: 
Крагујевац
За радна места под редним бројевима 6, 24: 
Зрењанин
За радно место под редним бројем 7: Краљево
За радна места под редним бројевима 8, 26: 
Крушевац
За радно место под редним бројем 9: Леско-
вац
За радно место под редним бројем 10: Пирот
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За радна места под редним бројевима 11, 12, 
27: Ниш
За радна места под редним бројевима 13, 23: 
Панчево 
За радна места под редним бројевима 14, 28: 
Прокупље
За радно место под редним бројем 15: Сомбор
За радна места под редним бројевима 16, 22: 
Сремска Митровица
За радно место под редним бројем 17: Субо-
тица
За радно место под редним бројем 18: Ужице
За радно место под редним бројем 19: Шабац
За радно место под редним бројем 25: Нови 
Пазар
За радно место под редним бројем 29: Зајечар
За радно место под редним бројем 31: 1 извр-
шилац у Београду и 1 извршилац у Новом 
Саду

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза и то следећим редосле-
дом: провера општих функционалних компе-
тенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са комисијом. Кандидат 
који не испуни мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступ-
ка, обавештава се о резултату провере компе-
тенције и не позива се да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа РС, 
провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост, провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
- пословна комуникација, провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције дигитална писменост 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне кал-
кулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одго-
варајући доказ о поседовању знања и вешти-
на из наведених области и жели да на основу 
њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – дигитална писменост, неопходно је да 
уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере. 

Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција,  
и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о енергетици, Уредба 
о обележавању (маркирању) деривата нафте), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Уредба о обележавању (марки-
рању) деривата нафте), провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Уредба о обележавању (марки-
рању) деривата нафте), провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правних послова – 
општи управни поступак, провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини, Правилник о 
унутрашњој контроли тржишне инспекције), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено). 

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о општој безбедности 
производа), провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о техничким захте-
вима за производе и оцењивању усаглаше-
ности), провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 7:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 8:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о заштити ста-
новништва од изложености дуванском 
диму), провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посао се не чека, 
посао се тражи
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За радно место под редним бројем 9:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 10:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 11:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о дувану), провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 12:

Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
– прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација, провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о инспекцијском надзору), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 13:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 14:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о посебним овлашћењи-
ма ради ефикасне заштите права интелекту-
алне својине, Закон о спречавању прања нов-
ца и финансирања тероризма), провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 15:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о посебним овлашћењи-
ма ради ефикасне заштите права интелекту-
алне својине, Закон о спречавању прања нов-
ца и финансирања тероризма), провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 16:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености), про-
вераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 17:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 18:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености), про-
вераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 19:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о трговини), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 20:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

www.nsz.gov.rs
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За радно место под редним бројем 21:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о заштити ста-
новништва од изложености дуванском диму), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 22:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 23:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о заштити ста-
новништва од изложености дуванском диму), 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 24:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о заштити ста-
новништва од изложености дуванском 
диму), провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 25:

Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова 
– прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација, провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о опшем управном 
поступку), провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 26:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 27:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 28:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 29:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности органа (Закон о туризму), провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о заштити становништва 
од изложености дуванском диму), провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 30:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – општи 
управни поступак и управни спорови, прове-
раваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности органа (Закон о електронским 
комуникацијама), провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из дело-
круга радног места (Закон о инспекцијском 
надзору), провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 31:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности органа (Закон о поштанским 
услугама), провераваће се путем симулације 
(усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о општем управном 
поступку), провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 32:

Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика, провераваће се путем симу-
лације (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
– прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација, провераваће се путем симула-
ције (усмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи из дeлокру-
га радног места (Закон о информационој без-
бедности), провераваће се путем симулације 
(усмено).
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Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције за радна места под 
редним бројем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 и 32 (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и промена-
ма; изградња и одржавање професионалних 
односа; и савесност, посвећеност и интегри-
тет) – провераваће се путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа бази-
раног на компетенцијама.
Понашајне компетенције за радна места под 
редним бројем 1, 14 и 15 (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и оствари-
вање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; и савесност посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима) 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорка понашања и интервјуа базираном 
на компетенцијама.

3. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва радна места: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа – провера-
ваће се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

V Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу 
„Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућим Обрасцима пријава који су за 
свако радно место доступни на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација, Немањина 22-26, Београд. Прили-
ком предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што 
комисија састави списак кандидата међу који-
ма се спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који су 
у пријави назначили за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе или уверења којим се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном испиту 

за инспектора (за радна места под редним 
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 и 32); оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном посебном струч-
ном испиту за тржишног инспектора (за радна 
места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акти из којих се види на којим пословима, у 
ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском 
надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 
44/18 – др. закон и 95/18) прописано је да 
лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је засновало 
радни однос на радном месту инспектора 
на неодређено време, а нема положен испит 
за инспектора, полаже испит за инспектора 
у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа. Ставом 6. истог члана Закона 
прописано је да изузетно, испит за инспек-
тора није дужан да полаже инспектор који 
је на дан ступања на снагу овог закона имао 
најмање седам година радног искуства на 
пословима инспекцијског надзора и испуња-
ва услове за обављање послова инспекцијс-
ког надзора (за радна места под редним 
бројем  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 и 32 ). 

Кандидати који немају положен посебан 
стручни испит за тржишног инспектора при-
мају се на рад уз обавезу да тај испит полажу 
у роковима и на начин прописан Правилни-
ком о програму и начину полагања посебног 
стручног испита за тржишног инспектора 
(‘’Службени гласник РС’’ број 59/11) (за радна 
места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинскоj управи. Фотокопије докумената 
које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосуд-
ном испиту.

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) 
је, између осталог, прописано да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
неопходно за одлучивање, у складу са закон-

ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке 
о чињеницама садржаним у службеним еви-
денцијама, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама. Потребно је 
да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

VIII Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација, 
Немањина 22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 20. априла 2021. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе) 
које наведу у својим пријавама, или путем 
телеграма на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина број 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција 
као и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, Бео-
град, Немањина 22-26. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе) које наведу у својим 
пријавама, или путем телеграма на адресу 
наведену у пријави.

X Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

XI Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос се заснива на неодређе-
но време.

XII Лице које је задужено за давање 
обавештења о конкурсу: Маја Наков, кон-
такт телефон: 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
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конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства тргови-
не, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места). 

НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима су 
при запошљавању у државни орган под јед-
наким условима доступна сва радна места 
и избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. Положен државни стручни 
испит није услов нити предност за засни-
вање радног односа. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар трговине, туризма 
и телекомуникација. 

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији и огласној табли Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

БЕОГРА Д

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 

УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 
83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18), члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 11 
став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, број 
2/19), Закључка Комисије за давање саглас-
ности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-938/2021 од 01.02.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Канцеларија за информационе технологије и 
електронску управу, Београд, Катићева 14-16.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за међународну 
сарадњу, звање самостални саветник

у Групи за међународну сарадњу 
и промоцију, Одељење за развој 

и координацију, Сектор за развој, 
међународну сарадњу и промоцију 

дигиталних, иновативних  
и креативних делатности

1 извршилац

Опис послова: припрема иницијативе и 
предлоге за остваривање побољшања међу-
народне сарадње и пословања на глобал-
ном тржишту за дигиталне, иновативне и 
креативне делатности; анализира и прати 
постојеће програме међународне сарадње; 
предлаже мере за побољшање постојећих 
и увођење нових механизама међународне 
сарадње; припрема план реализације, импле-
ментира и прати ефекте програма међуна-
родне сарадње; креира и предлаже програме 
међународне размене; припрема план реали-
зације, имплементира и прати ефекте про-
грама међународне размене; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; радно искуство 
у струци од најмање пет година; положен 
државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада за сва радна места: Београд, 
Катићева 14-16.

III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писмено);
– дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);

– пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционална компетенција за 
радно место број 1

Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови међународне сарадње 
и европских интеграција – познавање прописа 
ЕУ у контексу праћења усклађивања прописа 
Републике Србије са прописима и стандарди-
ма ЕУ, провераваће се путем симулације (пис-
мено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон о 
електронској управи и Уредба о Канцеларији 
за информационе технологије и електронску 
управу, провераваће се путем симулације 
(писмено).

Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик – 
eнглески језик ниво Б2, провераваће се путем 
симулације (писмено).

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них кометенција могу се наћи на интернет 
презентацији Kaнцеларије за информационе 
технологије и електронску управу (www.ite.
gov.rs). 

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и оства-
ривање резултата; орјентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; и савесност, посвећеност 
и интегритет), провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту 
и степена прихватање вредности државних 
органа провераваће се путем интервјуа са 
Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: 
Kанцеларија за информационе технологије и 
електронску управу, Катићева 14-16, 11000 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс – 
попуњавање извршилачког радног места”.

Пословни центри НСЗ
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V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Ружица Нелки, телефон 011/3340-
737, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног 
дана.

VI Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије, да је учесник на 
јавном конкурсу пунолетан; да учеснику на 
јавном конкурсу раније није престајао радни 
однос у државним органима због теже повре-
де дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора у трајању од најмање 6 
(шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за 
подношење пријава је 8 (oсам) дана и почиње 
да тече првог наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма www.suk.gov.rs и на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронске управе www.ite.gov.rs.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од 3 (три) дана од дана 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или на непосредно на адресу: 
Катићева 14-16, 11000 Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Образ-
цу пријаве која је доступна на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs и на интернет презентацији 
Канцеларије за информационе технологије 
и електронску управу: www.ite.gov.rs или у 
штампаној верзији у пословним просторијама 
Канцеларије за информационе технологије и 
електронску управу, Катићева 14-16, 11000 
Београд (тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тес-
тирања опште функционалне компетенције – 
дигитална писменост, неопходно да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави важећи 
сертификат, потврду или други доказ о позна-
вању рада на рачунару. Докази о познавању 
рада на рачунару се достављају у оригиналу 
или у форми оверене фотокопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања страног језика који је 
тражен конкурсом и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције – 
страни језик, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу * Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који је кандидат приложио 
уместо тестовне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног по- 

ступка пре интервјуа са конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује тражена струч-
на спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други 
акт из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је сте-
чено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подно-
си оригинал или оверену фотокопију решења 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018) 
је прописано да је јавни бележник надлежан и 
за оверавање потписа, рукописа и преписа за 
које је посебним законима који се примењују 
пре ступања наведеног закона прописано да 
их оверава суд, односно општинска управа; 
да основни судови, односно општинске управе 
као поверени посао задржавају надлежност за 
оверавање потписа, рукописа и преписа почев 
од 01.03.2017. године; да ће изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, потписе, рукописе и препи-
се оверавати основни судови, судске једини-
це, као и пријемне канцеларије основних судо-
ва, односно општинске управе, као поверени 
посао и после 01.03.2017. године, а до имено-
вања јавног бележника.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
или у општини или суду.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење), прописано је да 
у поступку који се покреће на захтев стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Наведене доказе кандидат може доста-
вити из пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у 
Образцу пријаве заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција, односно да ли жели да Канце-
ларија за информационе технологије и елек-
тронску управу прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кан-
дидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу: Канцеларија 
за информационе технологије и електронску 
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд.

XI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном 
раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандида-
ти без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да предметни 
испит положе до окончања пробног рада (у 
року од 6 (шест) месеци од дана заснивања 
радног односа.)

У складу са чланом 9 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 79/2005, 81/2005 – исправ-
ка, 83/2005 – исправка, 64/2007, 67/2007 
– исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 
94/2017 и 95/2018), прописано је да су канди-
датима при запошљавању у државним орган, 
под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција.

XII Провера компетенција учесника 
конкурса проверава се у изборном по- 
ступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на осно-
ву података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 01.04.2021. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени путем поште 
на адресе које су навели у својим пријавама 
или путем телефона.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија”, Булевар Михаила Пупина 2, II спрат, 
канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Бео-
град. Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у пословним просторијама Канце-
ларији за информационе технологије и елек-
тронску управу, Катићева 14-16, 11000 Бео-
град. Учесницима конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона или адресе), које 
наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
која је именована од стране директора Канце-
ларије за информационе технологије и елек-
тронску управу.

www.nsz.gov.rs

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
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Предметни оглас објављује се на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима – www.suk.gov.rs, на интернет презен-
тацији Канцеларије за информационе техно-
логије и електронску управу – www.ite.gov.rs, 
на порталу е-Управе – www.euprava.gov.rs, на 
огласној табли, интернет презентацији – www.
nsz.gov.rs и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у предметном огласу који су употребље-
ни у мушком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

БЕОГРАД

Датум оглашавања: 17.03.2021. године.

Почетак рока за пријављивање на кон-
курс: 18.03.2021. године.

Истек рока за пријављивање на конкурс: 
25.03.2021. године.

На основу одредби члана 47, члана 48, чла-
на 54 и члана 61 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 – испр., 64/07, 67/07 – исправ., 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), одредбе 
члана 8 став 4, а у вези члана 2 став 8, члана 
9 став 3, члана 10, члана 11, члана 12, члана 
14, члана 15 и члана 16 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 2/19), члана 5, члана 7, члана 8, чла-
на 9, члана 10, члана 15, члана 16, члана 17, 
члана 18, члана 22, члана 24 и члана 26 Пра-
вилника о саставу конкурсне комисије, начину 
провере компетенција, критеријумима и мери-
лима за избор на извршилачка радна места у 
судовима и јавним тужилаштвима („Службени 
гласник РС”, број 30/19), члана 1 и члана 2 
Правилника о саставу комисије, начину про-
вере компетенција, критеријума и мерилима 
за избор на положаје и извршилачка рад-
на места у Републичком јавном тужилаштву 
(„Службени гласник РС”, број 86/19), у скла-
ду са Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Републичком 
јавном тужилаштву у Београду А број 287/19 
од 05.04.2019. године, Конкурсна комисија 
Републичког јавног тужилаштва, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  

РАДНОГ МЕСТА САМОСТАЛНИ 
РАЧУНОВОЂА У РЕПУБЛИЧКОМ 

ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ  
У БЕОГРАДУ

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Републичко јавно тужилаштво у Београду, 
Немањина 22-26.

II Радно место које се попуњава:

Самостални рачуновођа
у звању самостални саветник

1 извршилац

III Радни однос и место рада: Радни однос 
на неодређено, Републичко јавно тужилаштво 
у Београду, Немањина 22-26.

Опис послова: води главну књигу Репу-
бличког јавног тужилаштва као индирект-
ног корисника буџета; води помоћне књиге 
и евиденцију; контролише правилну приме-
ну рачуноводствених стандарда; усаглашава 
књиговодствено стање са пописом; саставља 
извештаје о пореским пријавама; одговоран 
је за правилно вођење државног књиговод-
ства на основу међународних рачуноводстве-
них стандарда; одговоран је за поверљи-
вост и заштићеност података код књижења 
буџетских прихода и расхода; евидентира и 
обрађује налоге за службена путовања; врши 
припрему захтева за плаћање и трансфер 
средстава; стара се о благовременом дос-
тављању рачуноводству приспелих рачуна за 
наплату; припрема податке за обрачун плата 
и других примања; учествује у изради финан-
сијског плана, завршног рачуна и извештаја 
трезору; врши набавку основних средстава и 
канцеларијског материјала и прати њихову 
реализацију; води књигу основних средстава 
и реверса; води евиденцију корисника фикс-
них и мобилних телефона, пропусница, одо-
брених паркинг места као и других послова 
које обавља; обавља и друге послове по нало-
гу руководиоца општих послова.

Услови за рад: стечено високо образовање 
из области економских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање пет година радног искуства у 
струци и потребне компетенције за рад за ово 
радно место.

IV Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

V Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време.

VI Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне, посебне функционалне 
и понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција
- организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено)
- дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару)
- пословна комуникација – провераваће се 
писмено путем симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писме-
ност”, ако кандидат поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – „дигитална писменост”, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 

достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је прило-
жен и кандидата ослободи тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи 
на интернет презентацији Републичког јавног 
тужилаштва http: //www.rjt.gov.rs.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција.

2. Провера посебних функционалних 
компетенција
Посебне функционалне компетенције прове-
равају се писаним и усменим путем.

Посебне функционалне компетенције које се 
проверавају у изборном поступку су: 
• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада финансијско-мате-
ријални послови – буџетски систем Републи-
ке Србије, методе и поступци финансијског 
планирања, анализе и извештавања, терми-
нологија, стандарди, методе и процедуре из 
области буџетског рачуноводства, релевант-
ни софтери (провера ће се вршити писаним 
путем – тест и усменим путем – постављањем 
питања). Време израде писаног задатка не 
може бити дуже од једног сата. 

• Посебна функционална компетенција у 
одређеној области рада административни 
послови – канцеларијско пословање, мето-
де и технике прикупљања, евидентирања 
и ажурирања података у базама података, 
методе вођења интерних и доставних књига 
(провера ће се вршити писаним путем – тест 
и усменим путем – постављањем питања). 
Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата.

• Посебна функционална компетенција за рад-
но место самостални рачуновођа: познавање 
прописа из области финансијског пословања, 
Правилник о управи у јавном тужилаштву и 
Закон о државним службеницима, позна-
вање подзаконских аката, интерних проце-
дура и других аката органа релевантних за 
обављање послова радног места самосталног 
извршиоца за финансијско пословање (прове-
ра ће се вршити писаним путем – тест и усме-
ним путем – постављањем питања). Време 
израде писаног задатка не може бити дуже од 
једног сата.

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере посебних функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу посебних функционалних компе-
тенција, врши се провера понашајних компе-
тенција.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се писаним путем 
(упитник) или усмено (интервју).

http://www.suk.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
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Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази у 
којој се спроводи интервју са комисијом.

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од три месеца рачунајући од 
дана истека рока за пријаву на оглас по пре-
дметном конкурсу. База питања биће објавље-
на на интернет страници тужилаштва http: //
www.rjt.gov.rs.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа – провераваће се путем интервјуа 
са комисијом (усмено).

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Републичког јавног тужилаштва 
http://www.rjt.gov.rs или у штампаној верзији у 
Писарници Републичког јавног тужилаштва у 
Београду, Немањина 22-26, канцеларија број 
19-а.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

IX Остали докази које прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом: 
- биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме или уверење којом се потврђује стручна 
спрема која је наведена у условима за радно 
место;
- оригинал или оверна фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству (потврде, решење, и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија потвр-
де да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издата од 
стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу; 
- оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, не старије од 6 
месеци);
- други докази о стеченим знањима и вешти-
нама.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16), прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евнденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама.

Документ о чињеницама по којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном 
испиту и уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месе-
ци. Републичко јавно тужилаштво ће приба-
вити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, изузев уколико наве-
дене доказе кандидат сам достави, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву која 
представља саставни део образца пријаве на 
конкурс за радно место којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. 

За све доказе који се прилажу у фотокопији, 
фотокопија мора бити оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општина-
ма у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним калцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати. Сви 
докази прилажу се на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језнк и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. 

Диплома којом се потврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести почев од 31.03.2021. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција, 
понашајних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у Републич-
ком јавном тужилаштву, Немањина 22-26.

Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електронске адресе), 
које наведу у својим пријавама.

XI Лица задужена за давање обаве- 
штења о конкурсу, у периоду од 10 до 13 
часова: Ивана Таталовић, тел. 3631-869.

ХII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се на адресу: Републичко јавно 
тужилаштво у Београду, Немањина 22-26, са 
назнаком „Јавни конкурс за попуну изврши-
лачког радног места самостални рачуновођа” 
или непосредно предаје у седишту Републич-
ког јавног тужилаштва, Немањина 22-26, у 
писарници, канцеларија број 19-а.

НАПОМЕНЕ

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији http://www.rjt.gov.rs и огласној 
табли Републичког јавног тужилаштва у 
Београду, на порталу е-Управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Кан-
дидати који су освојили један бод у провери 
одређене компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка.

Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним 
испитом немају предност у изборном поступ-
ку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Свака фаза избор-
ног поступка у селекцији кандидата биће ели-
минациона.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних 
функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Републичког јавног тужилаштва http: //
www.rjt.gov.rs.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

Изборни поступак ће бити спроведен без дис-
криминације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огла-
су који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 
81/2005 – испр, 83/2005 – испр., 64/2007, 
67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 
94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9 став 
1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-1661/2021 од 26. фебруара 2021. 
године, Министарство заштите животне сре-
дине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство заштите животне среди-
не, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за координацију 
планова и извештај о раду 

Министарства
Одсек за опште и правне послове, 

Одељење за правне, кадровске и опште 
послове, Секретаријат Министарства, 

звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Координира израду и 
израђује планове и извештаје о раду Минис-
тарства; израђује план рада и извештај о 
остваривању плана рада Министарства за 
потребе Владе и врши благовремени унос 
планираних активности у Информациони 
систем Владе за планирање и извештавање; 
израђује информације о раду Министарства 
за потребе Народне скупштине; прикупља 
информације и учествује у изради одговора 
на захтеве за остваривање права на слобо-
дан приступ информацијама од јавног зна-
чаја и одговора по представкама доставље-
ним од стране Заштитника грађана; израђује 
и ажурира Информатор о раду Министарства; 
прикупља и обрађује податке и израђује пре-
гледе о поступању Министарства у складу са 
законом којим се уређује заштита података о 
личности; уноси податке о планираним актив-
ностима у Информациони систем Владе за 
планирање и извештавање; обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља природ-
но-математичких, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
најмање 3 године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских 
бригада 1

2. Радно место за опште послове
Одсек за опште и правне послове, 

Одељење за правне, кадровске и опште 
послове, Секретаријат Министарства, 

звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Организује припрему аката 
у вези са набавком и уништавањем печата и 
вођење евиденције о печатима; прати стање 
информатичке опреме ради планирања и 
набавке; координира и учествује у пословима 
спровођења редовног и ванредног пописа и 
остварује сарадњу са Управом за заједничке 
послове ради пружања услуга из њеног дело-
круга за потребе Министарства; планира и 
стара се о поступцима набавки канцеларијс-
ког, техничког и другог потрошног материјала 
и опреме; сачињава извештај о стању имови-
не у Министарству; организује послове сер-
висирања и одржавања службених возила; 
формира и води евиденције о основним  сред-
ствима Министарства; обавља послове без-
бедности и здравља на раду; обавља и друге 
послове из делокруга рада Министарства по 
налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање 3 године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места.

Место рада: Нови Београд, Омладинских 
бригада 1

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима, доступна су сва радна места и 
избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак се спроводи 
из више обавезних фаза и то следећим редо-
следом: провера општих функционалних ком-
петенција, провера посебних функционалних 
компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом. 
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција 
за сва извршилачка радна места: 
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије, провераваће се путем теста 
(писмено),
• дигитална писменост, провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару),
• пословна комуникација, провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, нео-
пходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обраду података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација), провераваће се писмено путем 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине), провераваће се 
писмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о дос-
тупности информација од јавног значаја), про-
вераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступних 
информација), провераваће се писмено путем 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
заштити животне средине), провераваће се 
писмено путем симулације. 
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Правилник 
о начину и роковима вршења пописа имови-
не и обавеза Републике Србије и уклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем), 
провераваће се писмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функцио-
налних комптенција могу се наћи на сајту 
Министарства заштите животне средине: 
www.ekologija.gov.rs.
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Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места: Понашај-
не компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет), 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорка понашања и интервјуа базираног 
на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом за сва 
извршилачка радна места: Процена мотива-
ције за рад на радном месту у органу и при-
хватање вредности државних органа – про-
вераваће се путем интервјуа са Конкурсном 
комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Прија-
ве на конкурс шаљу се поштом или предају 
непосредно на писарници Министарства 
заштите животне средине, Омладинских бри-
гада 1, 11000 Београд, са назнаком „За јавни 
конкурс”. 

V Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Марија Мијајловић, телефон: 
011/2856-615, од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држав- 
љанство Републике Србије; да је кандидат 
пунолетан; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства заштите 
животне средине или у штампаној верзији 
на писарници Министарства заштите живот-
не средине, Београд, Омладинских бригада 
1, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што Конкурсна комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назна-
чио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног пос- 
тупка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном 

стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти којима из 
којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком временском перио-
ду је стечено искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
оригинал или оверену фотокопију решења 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решења да је 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским 
управама. 

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 
и 95/18 – др. пропис) прописано је, између 
осталог, да су органи у обавези да по служ-
беној дужности, када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма / уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За сва радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено вре-
ме. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном 
раду од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита за рад у држав-
ним органима примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Кандидати без положеног испита за 
инспектора примају се на рад под условом да 
тај испит положе у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. 

Чланом 9. Закона о државним службеницима, 
прописано је да су кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести почев од 5. априла 2021. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просто-
ријама Министарства заштите животне среди-
не, у Палати „Србија”, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило).

Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, 
месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или имејл-адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју је именовала министарка зашти-
те животне средине.

Овај конкурс објављује се на интернет пре-
зентацији Министарства заштите животне 
средине (www.ekologija.gov.rs) и на огласној 
табли Министарства заштите животне сре-
дине, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на 
порталу e-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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НОВИ СА Д

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 2

тел. 021/730-133

Секретар месне заједнице
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршена средња школа четвр-
ти степен и најмање 3 (три) године радног 
искуства на истим или сличним пословима. 
Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене законом: да је 
држављанин Републике Србије, да има про-
писану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за 
обављање ове дужности и да се против њега 
не води кривични поступак.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: уверење да није под истра-
гом и уверење да није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за обављање 
ове дужности; оригинал или оверену копију 
дипломе као доказ да поседује тражено обра-
зовање; доказ о радном искуству; уверење о 
држављанству. Молбе са личним подацима, 
кретањима у служби и важећим доказима о 
испуњавању услова подносе се у оригиналу 
или као оверене фотокопије Савету месне 
заједнице Србобран, Србобран, Дожа Ђерђа 
2. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се 
узимати у разматрање. За ближе информације 
обратити се на број телефона: 021/730-133.

ПОЖАРЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
„ДРАГАН КЕЦМАН”

12240 Кучево
Трг Вељка Дугошевића 30

Директор

УСЛОВИ: За директора Центра за културу 
може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: 1. да поседује високу стручну 
спрему друштвеног смера и најмање пет годи-
на радног искуства у струци; 2. да предложи 
програм рада и развоја установе; 3. да није 
осуђивано за кривична дела против привре-
де и службене дужности, за која су наступи-
ле правне последице осуде, док те последице 
трају. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављовања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве се достављају Управном одбо-
ру Центра за културу, на адресу: Трг Вељка 
Дугошевића 30, 12240 Кучево.

Трговина и услуге

„ETERNA VITA GROUP” DOO
Гроцка – Врчин, Булевар револуције 22в

e-mail: ivan.dautovic@emperoline.com

Кол-оператер
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, 
знање рада на рачунару, основни ниво.

Магационер
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, 
знање рада на рачунару, основни ниво.

„VICTORY TEX” DOO
Бежанијска коса, Пеђе Милосављевића 36

e-mail: victorytex17@gmail.com
тел. 060/0879-007

Шивач
место рада: Железник, Жикице 

Јовановића Шпанца 11
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребни шивачи свих профила са 
радним искуством у струци; ниво квалифика-
ције није битан; без обзира на школску спре-
му; обавезно радно искуство на индустријс-
ким машинама. Пријаве на конкурс и додатне 
информације можете добити позивом на 
бројеве телефона: 060/0879-007 и 060/0879-
008. Рок за пријављивање је 15 дана од дату-
ма објављивање огласа.

KIT COMMERCE
Чукарица, Трговачка 7/2

РЈ Лештане
e-mail: posao@kitcommerce.rs

Магационер
на одређено време

12 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

АГЕНЦИЈА „АРКА”
24000 Суботица

Ђуре Ђаковића 11/9
e-mail: ggaric@mts.rs

Књиговођа
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економ-
ског смера, познавање рада на рачунару, 
пожељно радно искуство на књиговодственим 
пословима 12 месеци. Пробни рад 1 месец. 
Заинтересовани кандидати могу своје био-
графије слати на горе наведену имејл-адресу. 
Телефон за контакт: 024/600-547. Оглас остаје 
отворен до 31.03.2021. године.

АД „ИЗОЛИР” ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадски пут бб 

Комерцијалиста продаје

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машин-
ског, економског, организационог или неког 

другог сродног смера; познавање рада на 
рачунару: Интернет и Office пакети; пожељно 
радно искуство у продаји најмање 5 година; 
спремност за службена путовања, обилазак 
терена и градилишта; поседовање возачке 
дозволе Б категорије; активно знање енглес-
ког језика.

Особине: амбициозност, лојалност, прегова-
рачке способности, вештина доброг плани-
рања и организовања, осећај за тимски рад, 
усмереност ка резултатима, комуникативност 
и уверљивост.
Радни задаци: израда калкулација; израда 
понуда, профактура, фактура и ситуација; 
свакодневна комуникација са домаћим и ино-
купцима; праћење тендера, прибављање 
и израда тендерске документације; израда 
спољнотрговинске документације за послове 
извоза, комуникација са купцима и шпедитер-
ским кућама; праћење законских и подзакон-
ских прописа из делокруга свог пословања.

Нудимо: могућност напредовања и професио-
налног усавршавања.

ОСТАЛО: Сви кандидати могу послати прија-
ве закључно са 21.03.2021. на горенаведену 
адресу или на e-mail: office@izolir.rs.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

„SEQUESTER EMPLOYMENT” ДОО 
Београд

Београд, Ђушина 9

Агенција за привремено запошљавање 
„Sequester Employment” ДОО Београд, обра-
тила се у улози послодaвца који ће након 
запошљавања лица иста упутити на рад свом 
клијенту „Телеком Србија” АД Београд

Монтер
на одређено време 6 месеци

место рада: Београд – 60 извршилаца, 
Нови Сад – 30 извршилаца

(90 извршилаца)

Опис посла: монтер телекомуникационих мре-
жа

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације у 
области телекомуникација; без обзира на 
радно искуство; возачка дозвола Б категорије. 
Теренски рад, рад у сменама, радно место 
са повећаним ризиком, рад ван просторија 
послодавца. Трајање конкурса: до 31.03.2021. 
године. Лице за контакт: Мирјана Вуковић, 
телефон: 064/623-2762, е-mail: mirjanav@
telekom.rs. Заинтересовани кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла или да 
се јаве на наведени број телефона.

„SMART OPTIONS” DOO
11000 Београд, Обилићев венац 19/18

тел. 065/5312-351

Представник продаје  
на холандском језику

на одређено време
3 извршиоца

Представник продаје  
на шпанском језику

на одређено време
3 извршиоца

Посао се не чека, посао се тражи
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Представник продаје  
на мађарском језику

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне 
спреме; знање наведеног језика – виши или 
конверзацијски ниво; основна информатичка 
обука. Кандидати треба да се јаве на наве-
дени број телефона или да пошаљу CV на 
e-mail: marija.r@silverbellgroup.com. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

„НКЛ ТИМ” АГЕНЦИЈА ЗА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДОО

11000 Београд 
Миће Поповића 1

e-mail: nikolankltim@gmail.com

Књиговодствено-рачуноводствени 
послови

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне 
спреме. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

КОЗМЕТИЧКИ САЛОН
„NS-MADNESS BRIXI” NOVI SAD

Нови Сад 
Цара Душана 50
тел. 062/621-982

e-mail: lazicnatasa@gmail.com

Фризер за жене

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме. Слање 
пријаве за запослење мејлом. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефо- 
на или мејл-адресу. Рок за пријаву је 09.04. 
2021. год.

„ТЕЛЕДИРЕКТ” 
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд
Браће Јерковића 138

тел: 064/708-0409
e-mail: sara.trajanovic@teledirekt.rs

Аквизитер телекомуникационих 
услуга, продаја производа и услуга

место рада Нови Сад
15 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у 
било ком занимању. Слање пријаве за запос-
лење мејлом, на горе наведену адресу.

ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „АВАЛА“

11000 Београд 
Бели Поток,

Генерал Жданова 1, прилаз бр. 4
тел. 011/3970-491

Собарица

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт теле-
фон: 011/3907-491. Конкурс остаје отворен до 
попуне радног места.

„БИБЛИ” ДОО
11413 Пружатовац, Школски пут 24

тел. 064/8545-918
e-mail: milosbibli.rs

Комерцијалиста на терену
место рада: Младеновац, Пружатовац

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, занимање 
комерцијалиста, возачка дозвола Б катего-
рије, радно искуство 3 године у комерција-
ли на терену. Обезбеђени превоз и исхра-
на, пробни рад месец дана. Рок за пријаву 
на оглас је 30 дана. Кандидати треба да се 
јаве на горе наведену адресу, од понедељка 
до петка, од 08.00 до 16.00 часова или путем 
мејла: milos@bibli.rs или на контакт телефон: 
064/8545-918.

PEKARA „TWIX” DOO
18000 Ниш, Прибојска 42б

Комерцијалиста на терену

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање; пожељно радно искуство 
на пословима комерцијале; возачка дозво-
ла Б категорије. Заинтересовани кандидати 
јављају се лично на адресу послодавца, рад-
ним данима од 07 до 15 часова или на контакт 
телефон: 063/497-420 или шаљу своју биогра-
фију на мејл-адресу: pekaratwix@hotmail.com.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ „РЕЗЕРВАТ УВАЦ“

31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 3

тел. 033/64-198
e-mail: office@uvac.org.rs 

Чувар заштићеног подручја

Опис посла: чувар заштићеног подручја врши 
послове контроле и чувања свих вредности 
Специјалног резервата природе „Увац”, у скла-
ду са Законом о заштити природе и Правилни-
ком о унутрашњем реду и чуварској служби 
Специјалног резервата природе „Увац”.

УСЛОВИ: Општи услови предвиђени Законом 
о раду; средња стручна спрема – четврти сте-
пен; лекарско уверење, не старије од шест 
месеци; положен возачки испит за возача Б 
категорије; положен испит за управљање 
моторним пловилом. Посебни услови: поло-
жен испит за чувара заштићеног подручја; 
положен возачки испит Ц категорије; уве-
рење о положеном стручном испиту за сти-
цање овлашћења о посебној оспособљености 
чланова посаде бродова трговачке морнари-
це, издато од стране Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. Место 
рада: Нова Варош. Докази који се прилажу 
уз конкурс: молба, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплома/
сведочанство о стручној спреми; уверење 
МУП-а, полицијске управе, из казнене евиден-
ције, да лице није осуђивано, не старије од 30 
дана; уверење надлежног суда да се против 
лица не води кривични поступак, не старије 
од 30 дана; лекарско уверење, не старије од 6 
месеци; фотокопија возачке дозволе; фотоко-
пија дозволе/уверења о положеном испиту за 
управљање моторним пловилом; фотокопија 
дозволе/уверења о положеном стручном испи-
ту за стицање овлашћења о посебној оспо-
собљености чланова посаде бродова трговач-

ке морнарице, издато од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре; фотокопија дозволе/уверења о положе-
ном стручном испиту за стицање овлашћења 
о посебној оспособљености чланова поса-
де бродова трговачке морнарице, издато од 
стране Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата се подносе у 
писаној форми, лично или на адресу: Резер-
ват Увац д.о.о., у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве треба оба-
везно да садрже молбу за пријем у радни 
однос са таксативно наведеним прилозима 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
за радно место за које конкурише. Предвиђен 
је разговор са кандидатима који испуњавају 
наведене услове. Предвиђен је и пробни рад 
у трајању од једног месеца. Конкурс важи 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ТАРА-ДРИНА“

31250 Бајина Башта
Кнеза Милана Обреновића 34/2

тел. 031/865-900

Организатор за развој и промоцију 
туристичких производа

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани правник, дипломирани економиста, 
дипломирани економиста за туризам. Канди-
дат мора да испуњава опште услове: да је 
држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван. Поред општих услова кан-
дидат мора да испуњава и следеће посеб-
не услове: да има завршену високу стручну 
спрему из области права, економије и тури-
зма: на студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; знање страног језика; 
знање рада на рачунару. Конкурсна пријава 
за избор кандидата треба да садржи: ове-
рену копију дипломе или уверења о стече-
ној школској спреми; уверење, не старије 
од шест месеци, да кандидат није осуђиван; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од шест месеци; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о општој здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења). 
Рок за подношење пријава кандидата на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији НСЗ „Послови”, на сајту и 
огласној табли Туристичке организације. Бла-
говремена је свака пријава која је поднета 
у овом року. Комисија Туристичке организа-
ције „Тара-Дрина” Бајина Башта прегледа све 
пристигле пријаве на јавни конкурс и оцењује 
да ли кандидати за радно место организатора 
за развој и промоцију туристичких производа 
испуњавају услове предвиђене јавним конкур-
сом. Непоптпуне и неблаговремене пријаве 
на јавни конкурс се неће разматрати. Пријава 
на конкурс са доказима подноси се у затво-
реној коверти, препорученом пошиљом или 
лично, на адресу: Туристичка организација 
„Тара-Дрина” Бајина Башта, Комисија за кон-
курс, Кнеза Милана Обреновића 34/2, 31250 
Бајина Башта, или предати лично у ТО од 8 
до 14 часова, са назнаком „За јавни конкурс 
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за организатора за развој и промоцију турис-
тичких производа”. Комисија ТО ће у року од 
15 дана од дана завршетка јавног конкурса 
извршити избор кандидата и одлуку о пред-
логу доставити директору Туристичке орга-
низације. Особа задужена за информације о 
јавном конкурсу је Обрад Павловић, телефон: 
031/865-900, од 8 до 15 часова, сваког радног 
дана док траје конкурс.

„ТРГО АГЕНТ” ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице

Димитрија Туцовића 149а
тел. 064/1565244

e-mail: office@trgoagent.rs

Стручни сарадник за заштиту биља
на одређено време са могућношћу 

запослења на неодређено време, са 
местом рада у Карану

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер пољопривреде – фитоме-
дицина (заштита биља), познавање рада на 
рачунару, поседовање возачке дозволе Б 
категорије (није обавезан услов). Постоји 
могућност органиозованог превоза за кан-
дидате из Пожеге. Контакт са послодавцем: 
телефон 064/1565-244 (Владимир Кузмано-
вић). Конкурс траје до 05.04.2021. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и 
неовереним фотокопијама докумената који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља 
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са 
назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли 
Дома здравља поред писарнице, а изабрани 
кандидат ће бити лично обавештен телефон-
ским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краљице Марије 15

тел. 011/824-1508, 011/8241-500

Доктор медицине – специјалиста 
ургентне медицине

Опис посла: Ради послове своје специјал-
ности у ОЈ Дома здравља према распореду 
послова непосредног руководиоца, учествује 
у едукацији кадрова, ради на здравственом 
просвећивању, води евиденцију о свом раду. 
Обавља и друге послове по налогу руково-
диоца. Обавља лекарске прегледе на терену 
и амбуланти, збрињава пацијенте на месту 

повређивања, којима је неопходно укази-
вање хитне медицинске помоћи. По пријему 
позива одговоран је за благовремени излазак 
екипе на терен, спроводи целокупну антишок 
терапију, транспортује повређене и болесне у 
одговарајућу здравствену установу и предају 
пацијената врши у непосредном личном кон-
такту. Примењује савремене реанимационе 
поступке. Обавља и друге послове по нало-
гу начелника службе. За свој рад одговоран 
је начелнику службе за хитну медицинску 
помоћ.

УСЛОВИ: медицински факултет, заврше-
на специјализација из ургентне медицине, 
положен стручни испит, лиценца, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Кандидати уз пријаву на 
оглас достављају: диплому о завршеном меди-
цинском факултету, у оригиналу или овере-
ној фотокопији; доказ о положеном стручном 
испиту, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; уверење о положеном специјалистичком 
испиту; лиценцу; кратку биографију. Пријаве 
се достављају у затвореним ковертама, на 
адресу Дома здравља у Младеновцу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

Доктор медицине – специјалиста 
педијатрије

Опис посла: Ради послове своје специјалности 
у ОЈ Дома здравља према распореду послова 
непосредног руководиоца, учествује у едука-
цији кадрова, ради на здравственом просвећи-
вању, води евиденцију о свом раду. Обавља 
лекарске прегледе на терену и амбуланти. 
Ради у превентивним саветовалиштима, орга-
низује и спроводи прописане систематске пре-
гледе, циљане и скрининг прегледе. Учествује 
у посебним програмима (вакцинација, мере у 
случају епидемија, као и за рано откривање 
болести). Обавља прегледе, упућује на даљу 
дијагностику и специјалистичке прегледе, 
одређује начин лечења и прописује терапију. 
По потреби иде у кућне посете. Обавља и 
друге послове по налогу начелника службе. 
За свој рад одговоран је начелнику службе за 
здравствену заштиту деце. 

УСЛОВИ: медицински факултет; заврше-
на специјализација из педијатрије; положен 
стручни испит; лиценца; познавање рада на 
рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Кандидати уз пријаву на оглас 
достављају: диплому о завршеном медицин-
ском факултету, у оригиналу или овереној 
фотокопији; доказ о положеном стручном 
испиту, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о положеном специјалистичком испи-
ту; лиценцу; кратку биографију. Пријаве се 
достављају у затвореним ковертама на адресу 
Дома здравља у Младеновцу, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти,  

на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном испи-
ту, лиценца, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању медицинске сестре, техничара. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопија-
ма докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наве-
деној адреси, са назнаком за који конкурс се 
подноси пријава. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарни-
це, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 23.09.2020. године, у пуб-
ликацији „Послови” (број 900, страна 21), за 
радна места: доктор медицине за потребе 
Службе за лабораторијску дијагностику, Одсе-
ка микробиолошке лабораторије, на одређено 
време од 12 месеци, са пробним радом од 3 
месеца и доктор медицине за потребе Службе 
за снабдевање крвљу и крвним продуктима, 
на одређено време од 12 месеци, са пробним 
радом од 3 месеца, поништва се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лекар специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом

за потребе Службе за анестезију  
и реанимацију, на одређено време  

од 24 месеца, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/17, 95/18) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац, и то за: посебан услов за 
заснивање радног односа за послове је радно 
или волонтерско искуство у здравственој уста-
нови. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту 
за радно место доктор медицине; уверење о 
положеном специјалистичком испиту за рад-
но место лекара специјалисте; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге 
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рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидати доказују радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање односно волонтирање) потвр-
дом о радном стажу од стране Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО), односно потврдом о волонтерском 
стажу у струци од стране надлежне службе. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), 
дозволу за рад – лиценцу издату од надлеж-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горе наведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Оглас је објављен и путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горенаведену адресу. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ______ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48 

1) Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен стручни 
испит за звање доктора медицине и поседо-
вање лиценце или решења о упису у комору. 
Потребна документација: пријава на конкурс 
са биографијом, оверена фотокопија дипломе 
медицинског факултета, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, ове-
рена фотокопија лиценце, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопија која 
не може бити старија од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оригинал или фотокопија, не 
старија од 6 месеци), уверење из суда (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. Пријаву са био-
графијом и потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за радно место ___________ 
редни број __________”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква

Светозара Милетића 55 
тел. 013/851-241

e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине 
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, меди-
цински факултет, на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10.09.2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење да кандидат није кажњаван (из СУП-а), 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак из суда, доказ да је канди-
дат држављанин Републике Србије, извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, потврда о 
положеном стручном испиту, лиценца за рад. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу: Специјална болница 
за плућне болести „Др Будислав Бабић”, Бела 
Црква, Милетићева 55, са назнаком: „Јавни 
огласи” и навести радно место за које се кон-
курише. Контакт особа: дипл. правник Гизика 
Недељковић, 013/851-241.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„Др МАЈА ЦВЕТКОВИЋ”

11000 Београд 
Миријевски булевар 41ж

тел. 060/551-2010

Рендген техничар
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме. 

Стоматолошка сестра
пробни рад три месеца

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на мејл-адресу: 
konkurs.ordinacija @gmail.com. Ближа оба-
вештења се могу добити на телефон 060/551-
2010, контакт особа Иван Цветковић. Оглас 
остаје отворен до 15.04.2021.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави 

Моравска 2
тел. 012/327-983, 012/327-984

Оглас објављен 03.03.2021. године, у публи-
кацији „Послови” број 923, поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требевићка 16

Оглас објављен у публикацији „Послови” број 
924, од 10.03.2021. године, поништава се у 
целости.

УСТАНОВА ПРИХВАТИЛИШТЕ
ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
11000 Београд, Кумодрашка 226а

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор 
медицине; положен стручни испит; поседо-
вање лиценце; радно искуство 6 месеци.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит; поседовање лиценце; радно 
искуство 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву могу да пошаљу 
у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, поштом или на e-mail: office@
prihvatiliste.com.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине, специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти 
(физијатар)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, меди-
цински факултет; положен стручни испит; 
положен специјалистички испит из физикалне 
медицине и рехабилитације; познавање нај-
мање једног страног језика; пожељно је прет-
ходно радно искуство у стационарним здрав-
ственим установама на истим или сличним 
пословима. Кандидати су обавезни да доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце; оверен 
препис или фотокопију о положеном специја-
листичком испиту из физикалне медицине и 
рехабилитације; оверен препис или фотоко-
пију дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако 
га кандидат има); доказ о радном искуству у 
струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопију радне књижи-
це или потврду послодавца); фотокопију лич-
не карте или очитану личну карту; биографију 
са адресом и контакт телефоном.

Радник обезбеђења без оружја

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим установа-
ма на истим или сличним пословима. Канди-
дати су обавезни да доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи (са просечном оценом); доказ о рад-
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ном искуству на истим или сличним послови-
ма (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопију личне карте или 
очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип); биографију са адресом и кон-
такт телефоном.

ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд 
Вукова 9

Доктор медицине специјалиста  
у операционим салама  

– у служби анестезиологије  
са реаниматологијом и терапијом 

бола
Заједничке медицинске делатности

3 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни 
испит по завршеном медицинском факултету, 
положен специјалистички испит из области 
анестезиологије, реаниматологије и интен-
зивне терапије, радно искуство у области 
конкурса. Уз пријаву на конкурс прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: 
потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води 
кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном медицинском факул-
тету, уверење о положеном стручном испи-
ту, уверење о положеном специјалистичком 
испиту, лиценца или решење о упису у Лекар-
ску комору Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству након положе-
ног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице или уверење 
о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кан-
дидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос, 
уверење да се против њих не води кривични 
поступак (уверење издаје суд), оверене фото-
копије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту, лиценцу или решење о упису у 
Лекарску комору Србије, оверену фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију личне 
карте нечиповане, односно чиповану достави-
ти на очитавање, фотокопију одјаве са прет-
ходног осигурања (М образац). Комисија ће 
разматрати све доспеле, благовремене и пот-
пуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће 
се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наве-
дена радна места дужни су да своје прија-
ве доставе писарници КБЦ Земун у затворе-
ној коверти, са назнаком: „За јавни оглас за 

пријем у радни однос на неодређено време”, 
са навођењем радног места за које конкуришу 
лично или путем поште на адресу: Клиничко 
болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Бео-
град. Оглас се објављује код Нацоналне служ-
бе за запошљавање Београд, на веб-страници 
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.
rs), веб-страници и огласној табли Клиничко 
болничког центра Земун. Рок за подношење 
пријава на конкурс је осам (8) дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом, неће бити разматране. Кан-
дидати који не буду изабрани, документа-
цију могу преузети на писарници Клиничко 
болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд 

Краљице Јелене 22

1. Виша медицинска сестра општег 
смера

за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника са 

кућним лечењем, здравственом негом 
и поливалентном патронажом, на 

одређено време до повратка запослене 
са боловања

2. Виша медицинска сестра општег 
смера

за рад у Консултативно-
специјалистичкој служби, на одређено 

време до повратка запослене са 
боловања

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
вишој медицинској школи / високој здрастве-
ној школи струковних студија – општег смера, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопије дозволе за рад – лиценца 
или решењо о упису у комору, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

3. Медицинска сестра – техничар 
општег смера

за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника са 

кућним лечењем, здравственом негом 
и поливалентном патронажом, на 

одређено време до повратка запослене 
са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи општег смера, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад – лиценцу 
или решење о упису у комору, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

4. Медицинска сестра педијатријског 
смера

за рад у Служби за здравствену заштиту 
деце, школске деце и омладине, на 

одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи педијатријског 
смера, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад – 
лиценцу или решење о упису у комору, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном. 

5. Виши рендген техничар
за рад у Служби за радиолошку, 
ултразвучну и лабораторијску 

дијагностику
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз 
пријаву доставе: фотокопију дипломе о вишој 
медицинској школи, висока здравствена шко-
ла струковних студија – виши радиолошки 
техничар / струковни медицински радиолог, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад – лиценца 
или решење о упису у комору, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них информација и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чивања уговора, дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писар-
нице у приземљу Дома здравља Раковица, 
Краљице Јелене 22, Београд и на сајту дома 
здравља. Пријаве слати поштом на адре-
су: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас – 
за заснивање радног односа на одређено вре-
ме, назив радног места” или лично доставити 
у писарницу Дома здравља Раковица.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Струковни/виши медицински 
техничар општег смера

више или високо образовање, за 
потребе Центра за ургентну медицину, 

на одређено време до повратка 
запослених са дужег одсуства и са 

пробним радом од 3 месеца

Медицински техничари општег 
смера

за потребе Службе за анестезију и 
реанимацију, на одређено време до 

повратка запослених са дужег одсуства 
и са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки 
разред средње школе за медицинске техни-
чаре/сестре са средњом школском спремом 
за радно место; уверење о положеном струч-
ном испиту одговарајућег профила; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, 
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имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (ПИО), односно доказ/потврду о волон-
терском стажу у струци од стране надлежне 
службе. Кандидати су у обавези да на прија-
ви наведу за која радна места конкуришу са 
називом организационе јединице (било да 
конкуришу на једно радно место или на више 
радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); дозволу за рад – лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у 
радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно 
место. Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Оглас објавити путем сај-
та Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац и у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Универзитетски 
клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац

Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме, медицинска сестра, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; оверен препис или 

фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у 
струци након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене зашти-
те (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); биографију са адресом и кон-
такт телефон; лиценцу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Општа болница Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити раз-
матране. Контакт телефон: 018/804-215, 
018/804-211.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ 
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Виши санитарни техничар, 
санитарно-еколошки инжењер 

на одређено време до повратка 
запослене са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства. Кандидати за рад-
но место морају предати: кратку биографију 
(CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију 
доказа о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију лиценце, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном високом образовању у 
звању наведеном у огласу. У пријави на оглас, 
поред осталих података, кандидат треба да да 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на следећу адресу: Улица цара 
Лазара 253, 26220 Ковин или лично у Архи-
ви Болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Нацио-
налне службе за запошљавање. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско 
уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац

Јована Шербановића 14

Медицинска сестра – техничар 
у јавном здрављу, у Центру за 

микробиологију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– IV степен стучне спреме; положен стручни 
испит; лиценца или решење о упису у именик 
Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије; познавање рада на рачуна-
ру; минимум 1 година радног искуства у стру-
ци из области здравства; возачка дозвола за 
Б категорију. Као доказе о испуњености ових 

услова кандидати подносе неоверене фотоко-
пије следећих докумената: пријаву на оглас 
са биографијом, бројем телефона, адресом и 
имејл-адресом, фотокопију дипломе о завр-
шеној медицинској школи – IV степен стуч-
не спреме, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у именик надлежне коморе 
Србије, фотокопију уверења о личним пода-
цима из матичне евиденције Фонда ПИО за 
утврђивање дужине радног стажа; фотоко-
пију возачке дозволе Б категорије. Пријаве 
кандидата које не садрже тражену докумен-
тацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабрани 
неће бити посебно обавештавани о резулта-
тима огласа. Документација неће бити враће-
на подносиоцима пријава за оглас. Одлуку 
о избору кандидата који ће бити примљени 
у радни однос на неодређено време доноси 
директор. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подацима рукује и податке обрађује Одсек 
за опште, правне и техничке послове Заво-
да за јавно здравље Пожаревац. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Рок за под-
ношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон: 012/222-690. Оглас ће бити 
објављен и на званичној веб-страници Завода 
за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) 
и на веб-страници Министарства здравља РС. 
Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод 
за јавно здравље Пожаревац, Јована Шерба-
новића 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За 
оглас” или директно у Одсек за опште, правне 
и техничке послове, сваког радног дана од 
07.00 до 14.30 часова.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51

тел. 026/240-725

Медицинска сестра – техничар
са пробним радом, за рад у Одсеку 
за хоспитални и хемиотерапијски 

приступ, на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи 
смер, положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом уз наз-
наку: „Сагласан/на сам да Општа болница 
Свети Лука Смедерево, обрађује моје личне 
податке (адреса, ЈМБГ, број телефона, мејл, 
број лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам)”, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, лиценцу или решење 
о упису у комору, фотокопију / очитану личну 
карту; ако кандидат поседује радно искуство, 
потребно је доставити радне карактеристике 
од претходног послодавца. Пријава и про-
пратна документација кандидатима који нису 
примљени се не враћају и биће комисијски 
уништени по предвиђеној процедури, у циљу 
заштите података о личности садржаних у 
тим документима. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, 
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писарници Опште болнице „Свети Лука” Сме-
дерево или путем поште на адресу: Општа 
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, уз напомену „Пријава на оглас”, 
са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има имејл-адресу, 
потребно је исту назначити ради обавешта-
вања о резултату конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обрати-
ти на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Смедеревска Паланка
Кнеза Милоша 4
тел. 026/319-933

e-mail: findomzdra@verat.net

Доктор медицине – изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова, посеб-
ни услови за заснивање радног односа су: 
високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Заинтере-
совани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплому о завршеном факултету, уверење о 
положеном стручном испиту, лиценцу, уве-
рења и потврде о радном искуству, лекар-
ско уверење (подноси кандидат који буде 
изабран на конкурсу). Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа на напред 
наведеном радном месту подносе се у ориги-
налу или овереним копијама, не старијим од 
6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова 
конкурса, донети лично у Одсек за правне и 
опште послове Дома здравља Смедеревска 
Паланка или послати на адресу: Дом здравља 
Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 
Смедеревска Паланка. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидати који се буду јави-
ли на конкурс могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података, који могу 
бити важни за одлуку о избору. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. За 
све информације можете се обратити на теле-
фон: 026/319-933.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице

Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Доктор медицине
на одређено време од три месеца, за рад 

на реализацији пројекта Канцеларије 
уједињених нација УНОПС, у циљу 

успостављања контроле и сузбијања 
вируса ковид-19 и медицинске помоћи 

становништву погођеном кризом 
изазваном вирусом ковид-19

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама меди-
цине, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама медицине у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; положен стручни испит за 
доктора медицине, положен возачки испит Б 
категорије. Уз пријаву на оглас кандидати су 
дужни да доставе доказе о испуњености усло-
ва огласа: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о заврше-
ном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту за доктора медицине, 
возачку дозволу за управљање возилом Б 
категорије, доказ о промени презимена, уко-
лико је кандидат променио презиме. Прија-
ве, са доказима о испуњености услова дос-
тављају се непосредном предајом или путем 
поште, Заводу за јавно здравље Ужице, Улица 
др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Изабрани кандидат је дужан да 
пре закључивања уговора о раду достави тра-
жене доказе о о испуњености услова огласа у 
оригиналу или овереној копији, као и доказ о 
здравственој способности за рад на наведе-
ним пословима. 

Медицинска сестра – техничар
на одређено време од три месеца, за рад 

на реализацији пројекта Канцеларије 
уједињених нација УНОПС, у циљу 

успостављања контроле и сузбијања 
вируса ковид-19 и медицинске помоћи 

становништву погођеном кризом 
изазваном вирусом ковид-19

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: средње образовање 
из области медицине, у четворогодишњем 
трајању за медицинску сестру – техничара, 
положен стручни испит за медицинску сестру 
– техничара, положен возачки испит Б катего-
рије. Уз пријаву на оглас кандидати су дужни 
да доставе доказе о испуњености услова огла-
са: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, сведочанство о завршеном 
четвртом разреду средње медицинске школе 
за медицинску сестру – техничара, диплому 
о завршеној средњој медицинској школи за 
медицинску сестру – техничара, уверење о 
положеном стручном испиту за медицинску 
сестру – техничара, возачку дозволу за упра-
вљање возилом Б категорије, доказ о проме-
ни презимена, уколико је кандидат променио 
презиме. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се непосредном 
предајом или путем поште, Заводу за јавно 
здравље Ужице, Улица др Веселина Марин-
ковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Иза-
брани кандидат је дужан да пре закључивања 
уговора о раду достави тражене доказе о 
испуњености услова огласа, у оригиналу или 
овереној копији, као и доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

Санитарни / санитарно-еколошки 
техничар

на одређено време од три месеца, за рад 
на реализацији пројекта Канцеларије 

уједињених нација УНОПС, у циљу 
успостављања контроле и сузбијања 

вируса ковид-19 и медицинске помоћи 
становништву погођеном кризом 

изазваном вирусом ковид-19

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: средње образовање 
из области медицине, у четворогодишњем 
трајању за санитарног / санитарно-еколошког 
техничара, положен стручни испит за санитар-
ног / санитарно-еколошког техничара, поло-
жен возачки испит Б категорије. Уз пријаву на 
оглас кандидати су дужни да доставе доказе о 
испуњености услова огласа: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
сведочанство о завршеном четвртом разре-
ду средње медицинске школе за санитарног 
/ санитарно-еколошког техничара, диплому 
о завршеној средњој медицинској школи за 
санитарног / санитарно-еколошког технича-
ра, уверење о положеном стручном испиту за 
санитарног / санитарно-еколошког технича-
ра, возачку дозволу за управљање возилом Б 
категорије, доказ о промени презимена, уколи-
ко је кандидат променио презиме. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се 
непосредном предајом или путем поште, Заво-
ду за јавно здравље Ужице, Улица др Веселина 
Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Изабрани кандидат је дужан да пре закључи-
вања уговора о раду достави тражене доказе о 
о испуњености услова огласа, у оригиналу или 
овереној копији, као и доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра – техничар 
опшег смера

на одређено време од три месеца због 
повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
– општи смер; положен стручни испит; лицен-
ца за рад у струци или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених техни-
чара. Као доказе о испуњености ових услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи 
– општи смер, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце за рад у струци или оверену 
фотокопију решења о упису у именик Коморе, 
очитану личну карту. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама путем поште на адресу: Специјална 
болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену „Пријава на оглас за сестре”, или лично у 
просторијама болнице.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Здравство и социјална заштита / Саобраћај и везе

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ДОБРИЧ
18412 Житорађа 

Војводе Мишића 5
тел.027/8262-045

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именован 
држављанин РС, који је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолош-
ких, педагошких и андрагошких и социјалних 
наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и најмање пет година рад-
ног искуства у струци; да кандидат поседује 
организационе способности; да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у државним органима. Сваки 
кандидат који испуњава горе наведене усло-
ве дужан је да поднесе програм рада за ман-
датни период.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ о радном искуству у 
струци, уверење о држављанству и извод из 
матичне рођених, уверење да није осуђиван, 
уверење да није под истрагом, програм рада 
за мандатни период од 4 године. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

„ABC MEDIC” ДОО
СТАРАЧКИ ДОМ
11070 Нови Београд

Виноградска 64
тел. 063/8473-065

Социјални радник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани социјални радник, лиценца за социјалног 
радника, познавање рада на рачунару (Office 
пакет). Пријаве слати на e-mail: elenaandric2@
gmail.com, у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Моше Пијаде 27

Директор
на мандатни период  

од 4 године

УСЛОВИ: У складу са чланом 124 став 1 
Закона о социјалној заштити и условима 
утврђеним под редним бројем 1 Табеларног 
приказа радних места која се финансирају 
из буџета Републике Србије као саставног 

дела Правилника о организацији и систе-
матизацији послова у Центру за социјални 
рад Пожаревац број 1. 3-55110-475/2018 
од 15.06.2018, бр. 1.3-55110-2226 од 
06.11.2018, бр. 1.3-55110-367 од 19.02.2019. 
и бр. 1.3-55110-1433 од 03.07.2019, за 
директора Центра за социјални рад Пожаре-
вац може бити именован држављанин Репу-
блике Србије који: у погледу стручне спреме 
/ образовања има стечено високо обра-
зовање на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у погледу 
општих услова има стечено високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; у погледу 
радног искуства има најмање пет година 
радног искуства у струци у складу са про-
писима којима се уређује област социјалне 
заштите и у погледу додатних знања/испи-
та/и компетенција поседује знање рада на 
рачунару, знање страног језика, има орга-
низационе вештине, менаџерске вештине и 
вештине презентације. Докази који се при-
лажу уз пријаву на конкурс: својеручно пот-
писана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; фотоко-
пија личне карте, односно штампа података 
електронске личне карте; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о одговарајућој 
стручној спреми и образовању; уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење да се 
против кандидата не води кривични посту-
пак, односно да није поднет захтев за спро-
вођење истраге или одређених истражних 
радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која 
се гоњење предузима по службеној дуж-
ности; потврда о радном искуству у струци 
у трајању од пет година у складу са про-
писима којима се уређује област социјал-
не заштите. Кандидат, сходно чл. 124 ст. 5 
Закона о социјалној заштити, уз прописану 
конкурсну документацију подноси Програм 
рада за мандатни период на који се врши 
избор. Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе на горенавдену адресу, са назнаком 
„За конкурс за именовање директора”. Лице 
задужено за давање обавештења о конкур-
су: Бисерка Тодоровић, руководилац Служ-
бе за правне послове Центра за социјални 
рад Пожаревац, тел. 012/223-681, 531-601 и 
531-602, сваког радног дана до истека рока 
за подношење пријава, од 09.00 до 13.30 
часова. Конкурс је објављен и на интернет 
страници Националне службе за запошља-
вање и на огласној табли Центра за социјал-
ни рад Пожаревац.

Саобраћај и везе

„КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ”
ДОО ПРОКУПЉЕ

Прокупље, Милена Јовановића 15
тел. 064/8744-377

е-mail: seftkp@kprevoz.co.rs

Прегледач железничких кола
место рада: Београд (3), Нови Сад (2), 

Рума (2), Шид (1), Панчево (1),  
Вршац (1), Суботица (1)

11 извршилаца

Опис посла: технички преглед железничких 
кола и возова, утврђивање неисправности и 
оштећења на железничким колима и одређи-
вање правилних поступака са њима.

УСЛОВИ: IV ниво образовања, железничка 
школа – прегледач железничких кола; без 
обзира на радно искуство; основно познавање 
рада на рачунару; возачка дозвола Б катего-
рије. Обезбеђен смештај, превоз и исхрана; 
теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, рад 
ван просторија послодавца; радно место са 
повећаним ризиком; дужина радног времена 
12 сати дневно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем мејла или да се јаве на телефон: 
064/8744-377, лице за контакт: Дејан Перић. 

Посао се не чека, посао се тражи
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Индустрија и грађевинарство

„GRANEXPORT”
ДОО ПАНЧЕВО 

26000 Панчево, Лука Дунав 5

Радник у производњи

Опис посла: управљање виљушкаром, при-
премање декларација са отиском датума 
паковања, одговорност за правилно одла-
гање упакованог производа у складишту, 
вршење утовара и истовара робе, амбалаже 
и материјала из друмских возила и железнич-
ких вагона, припремање робе за отпрему на 
палетама.

УСЛОВИ: основна школа или средња струч-
на спрема, пожељно радно искуство у млину 
житарица. Пријаву са биографијом можете 
послати на: office@granexport.rs, најкасније 
до 25.03.2021. године или нас контактирати 
путем телефона позивом на број 064/8758-525.

Млинар

Опис посла: визуелна контрола квалитета 
производа, одржавање чистоће у млину, кон-
трола декларација на линији за паковање, 
утовар возила са ринфузном робом, послови 
пуштања робе при уврећавању, учествовање 
у ремонту машина у млину.

УСЛОВИ: пожељно радно искуство у млину 
житарица. Пријаву са биографијом можете 
послати на: office@granexport.rs, најкасније 
до 25.03.2021. године или нас контактирати 
путем телефона позивом на број: 064/8758-
525.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ДРУШТВО 
СА ОДГОВОРНОШЋУ

„ЕЛВОД”
Крагујевац

e-mail: office@elvod.net

Дипломирани машински инжењер
2 извршиоца

Опис посла: технолог производње и техничке 
припреме.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер 
машинство; обавезно радно искуство минимум 
3 године; познавање рада на рачунару; пред-
ност је познавање програма Solidworks; возач-
ка дозвола Б категорије; енглески / немачки 
језик – почетни ниво. Кандидати своју рад-
ну биографију треба да доставе послода-
вцу на e-mail: office@elvod.net, најкасније до 
09.04.2021. године.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН”
Чачак, Краља Петра I бр. 30

тел. 064/133-71-58, 032/34-13-68

Геодета за одржавање катастра 
непокретности

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII ниво квалификације 
геодетске струке – независно од смера; радно 
искуство: небитно; пожељна возачка дозво-
ла Б категорије – није услов. Теренски рад. 

Послодавац сноси трошкове превоза до 50 км 
удаљености од Чачка. Трајање конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на телефоне послодавца, особа за кон-
такт: Милан Петронијевић.

„LUSS TEXTILE”
ДОО ДРАГАНИЋИ

Драганићи, Драганићи 77 A
тел. 062/512-221

e-mail: s.lukovic@lusstextile.com 

Шивач
обука на захтев послодавца

120 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на квалификације, 
пожељно искуство у шивењу.

Врста запослења: Послодавац ће конкуриса-
ти за програм обуке за познатог послодавца. 
Најуспешнији полазници који успешно заврше 
обуку заснивају радни однос. Могу конкури-
сати кандидати из Краљева, посебно Лепоса-
вића, Рашке и Новог Пазара.

Кандидати који успешно прођу процес обуке 
и добију запослење, први уговор заснивају на 
одређено време (3 месеца). Пред истек првог 
уговора врши се евалуација радника и у зави-
сности од резултата уговор се продужава на 
још 3 месеца. Процес се наставља док рад-
ници који су остварили одличне перформансе 
добијају уговор на неодређено време.

ОСТАЛО: Место рада: Драганићи. Обезбеђен 
превоз. Трајање конкурса: 31.03.2021. године. 
Особа за контакт: Сара Луковић.

„ДМВ” ИНДУСТРИЈСКИ
КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ ДОО

18000 Ниш, Краљевића Марка бб

Машински инжењер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме 
машинске струке; неопходно је познавање 
програма Solid Works и Sheet Metal. Опис пос-
ла: пројектовање алуминијумских кућишта, 
носећих конструкција, различитих механичких 
склопова, планирање производње. Заинтере-
совани кандидати могу послати радну биогра-
фију на мејл-адресу: bojan.ilic@dmv.rs.

„АТМ” ДОО СЕВОЈНО
31205 Севојно

Миливоја Марића бб
тел. 031/714-240

e-mail: office@atm.co.rs

Пројектант конструктор-технолог 
роботике и опреме

са местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер машинства, мастер 
инжењер машинства, радно искуство нај-
мање шест месеци, рад на рачунару (Catia V6, 
Solid Works, Power Mill), познавање енглеског 
језика – минимум средњи ниво знања. Рок за 
пријављивање на оглас је 31.03.2021. године. 
Контакт са послодавцем – слање радних био-
графија на мејл послодавца или лично у прос-
торијама послодавца у Пожеги, радним даном 
од 8 до 15 часова.

Култура и информисање

УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„КОСТОЛАЦ”
12208 Костолац

Боже Димитријевића 13

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: 1) стечено високо образовање на 
основним академским студијама, 2) најмање 
пет година радног искуства у култури, 3) да 
кандидат својим програмом учини вероват-
ним квалитетно обављање послова директо-
ра, 4) да је кандидат пунолетан, 5) да се про-
тив кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична 
дела каја се гоне по службеној дужности, као 
и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним обављања дужности дирек-
тора, 6) држављанство Републике Србије,  
7) општа здравствена способност. Приликом 
избора кандидата за директора, Управни 
одбор ће ценити и следећа допунска знања 
и способности: да кандидат познаје делат-
ност, односно пословање којим се установа 
бави и да поседује стручне и организационе 
способности. Пријава на јавни конкурс садр-
жи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу пребивалишта, потребне 
податке за контакт (телефон, имејл), подат-
ке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног стажа, са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на јавни конкурс. Докази који се 
прилажу уз пријаву: 1) предлог програма 
рада и развоја установе за период од четири 
године, 2) диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми, 3) доказ о радном искуству 
у струци (уговори, потврде и други докази 
на основу којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство, 4) биографија кан-
дидата која мора да садржи податке о доса-
дашњем раду и оствареним резултатима, 5) 
извод из матичне књиге рођених, 6) очита-
на лична карта, 7) уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест 
месеци, 8) доказ о општој здравственој спо-
собности – оригинално лекарско уверење, 
9) уверење основног и вишег суда да кан-
дидат није под истрагом и да против њега 
није подигнута оптужница, с тим да уверење 
не може бити старије од шест месеци, 10) 
уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини недостојним обављања дуж-
ности директора, с тим да уверење не може 
бити старије од шест месеци. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или копији овереној 
код надлежног органа. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адре-
су, у затвореној коверти са назнаком: За 
јавни конкурс за избор директора Устано-
ве Центар за културу „Костолац”. Уколико 
Управни одбор утврди да пријава има неке 
недостатке, закључком ће одбацити пријаву 
као неблаговремену и непотпуну. Сва оба-
вештења о јавном конкурсу могу се добити 
путем телефона: 062/8865-799.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

12220 Велико Градиште 
Кнеза Лазара 6

тел. 012/662-208
e-mail. bibliotekavg@mts.rs

www.bibliotekavg.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на основним 
академским студијама из области друштве-
но-хуманистичких наука у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. на основним студијама из 
области друштвено-хуманистичких наука у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; најмање 5 годи-
на радног искуства у култури; да кандидат 
поднесе програм рада и развоја Библиотеке 
Управом одбору; да нема законских сметњи 
за његово именовање; знање страног јези-
ка; знање рада на рачунару. Конкурсна 
документација за избор кандидата за дирек-
тора треба да садржи следеће доказе: пред-
лог програма рада и развоја Народне биб-
лиотеке „Вук Караџић” Велико Градиште за 
период од четири године; радну биографију 
која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима, оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми, радну књижицу, 
односно други доказ о радном искуству из 
којих се може утврдити на којим послови-
ма и с којом стручном спремом је стечено 
радно искуство, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење, 
не старије од од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична 
дела за која се гони по службеној дужнос-
ти; уверење да кандидат није правоснаж-
но осуђиван (не старије од шест месеци), 
очитану личну карту. Наведена докумен-
тација прилаже се у оригиналу или копији 
овереној код надлежног органа. Директор 
се именује на основу срповеденог јавног 
конкурса, на период од четири године и 
може бити поново изабран. Рок за подно-
шење пријава на јавни конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњавању услова подносе се Народној 
библиотеци „Вук Караџић” Велико Градиште 
– Управном одбору, са назнаком: „За јав-
ни конкурс за избор директора”, на адресу: 
Кнеза Лазара 6, 12220 Велико Градиште. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, УО 
одбацује закључком против којег се може 
изјавити жалба оснивачу у року од три дана 
од дана достављања закључка. По завршет-
ку конкурса, УО установе обавља разгово-
ре са кандидатима који испуњавају усло-
ве и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу запис-
ник о обављеним разговорима и образло-
жени предлог листе кандидата. Скупштина 
општине Велико Градиште именује директо-
ра установе са Листе кандидата.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА КУЛА
25230 Кула, Лењинова 17

тел. 025/722-231
Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (да кан-
дидат има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена, дипломске ака-
демске студије – мастер или специјалистичке 
академске студије или високо образовање на 
основним студијама у трајању од четири годи-
не), 5 година радног искуства у струци, поло-
жен стручни испит са звањем библиотекара.

ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс канди-
дати прилажу следећу документацију: преглед 
програма рада и развоја Народне библиоте-
ке Кула за мандатни период, оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, оверену копију радне књижице 
или доказ о радном искуству, биографију 
која мора да садржи елементе који доказују 
стручност из делокруга рада у области биб-
лиотекарства или културе, уверење надлеж-
ног органа да се против кандидата не води 
истрага и да против кандидата није подигнута 
оптужница (не старије од 6 месеци) за кривич-
на дела која се гоне по службеној дужности, 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (лична карта на увид), доказ 
о здравственој способности – лекарско уве-
рење. Пријаву са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од објављивања 
на адресу: Народна библиотека Кула, Лењи-
нова 17, 25230 Кула, за Управни одбор.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив 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) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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БЕОГРА Д

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„КОЛУБАРА”

11550 Лазаревац
Доситеја Обрадовића 6

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не посе-

Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3317.03.2021. |  Број 925 |   

дује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима васпи-
тања и образовања у установи, после стече-
ног одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, својеруч-
но потписану, кандидати треба да приложе: 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од шест месеци); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (не старије од 6 месеци); 
доказ да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а, ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије 
од шест месеци); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(потврда/уверење из надлежног суда, ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (потврду/уверење 
привредног суда, оригинал или оверену фото-

копију, не старије од шест месеци); потврду 
о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од шест месеци); доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника, оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (важи само за 
кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора школе; оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); ове-
рену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује, не старије од 
шест месеци). Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова подносе се у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
директора”, лично или препорученом поштом 
на горенаведену адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, преко телефона: 011/8123-249.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Виши предавач струковних студија 
за ужу научну област  

Англистика – Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске 
студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, односно 
стечен назив доктора наука по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, поседовање склоности и способности 
за наставни рад, позитивна оцена укупног 
досадашњег наставно-педагошког рада ако 
је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад.

Предавач струковних студија за ужу 
научну област  

Туризам и хотелијерство
за потребе наставе на  

Катедри за менаџмент и маркетинг,  
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра 
наука или најмање стручни назив специја-
листе академских студија из научне, односно 
стручне области за коју се бира у звање, сте-
чен на акредитованој високошколској уста-
нови и акредитованом студијском програму 
у Републици Србији или еквивалентан науч-
ни, односно стручни назив из научне, однос-
но стручне области за коју се бира у звање, 
стечен у иностранству, признат у складу са 
Законом о високом образовању, поседовање 
склоности и способности за наставни рад, 
позитивна оцена укупног досадашњег настав-
но-педагошког рада ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс и изјаву за које место се конкурише, 

поднети радну биографију са библиографијом 
објављених радова и литературе за учење 
која је наведена по општим библиографским 
принципима, односно упутствима за цити-
рање литературе у научном часопису, и то по 
врсти радова податке о доприносу у настави, 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију извода из 
књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у 
брак променио личне податке), оверену фото-
копију уверења о држављанству РС, оверене 
фотокопије дипломе или решења о нострифи-
кацији дипломе стечене у иностранству, као и 
свих диплома претходно завршених степена 
студија високог образовања (ако кандидату 
до тренутка подношења пријаве није издата 
диплома, подноси се уверење о завршетку 
студија у овереној фотокпији, осим за ностри-
фикацију дипломе), доказ о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена Законом (за кри-
вична дела против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова увисокошколској установи) и Стату-
том Академије, докази о изборима у наставно 
и научно звање, ако је кандидат био биран у 
наставно и научно звање на другој установи и 
претходно радно искуство, копије импресума 
о објављеним радовима или саме радове (спи-
сак радова се доставља и у дигиталном обли-
ку – ЦД или УСБ диск), сертификате, потврде, 
уверења и друге исправе издате од научних, 
стручних и других надлежних организација, 
организатора научних и стручних скупова, 
организатора пројеката, научних и стручних 
часописа, високошколских установа за сваки 
податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, стручни и професионал-
ни допринос, допринос у настави, допринос 
стручној, академској и широј заједници и дру-
ге доказе за које учесник конкурса сматра да 
су битни. За комплетност документације коју 
подноси на конкурс одговоран је учесник кон-
курса. По истеку рока за подношење пријаве 
на конкурс није дозвољено допуњавање кон-
курсне документације од стране кандидата. 
Пријаве се подносе Академији струковних сту-
дија Београд на наведеној адреси са назнаком 
„За конкурс”.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу, 
а најдуже до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове за пријем у радни однос утврђене чл. 
24 ст. 1 Закона о раду и услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање 
– стечено средње образовање у трајању од 
4 године информатичког или сличног усме-
рењс, машинског или техничког, предвиђе-
но важећим Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Десетој гимна-
зији „Михајло Пупин” у Новом Београду; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
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дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс поднесу: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми 
или оверену фотокопију уверења о стече-
ном образовању ако диплома није уручена; 
уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ о томе 
треба да буде издат од стране високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих 
докумената; попуњен пријавни формулар 
(доступан на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја); краћу биографију; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија). Докази које кандидат 
подноси могу бити у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, прило-
жене фотокопије докумената могу да буду 
оверене у судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
У поступку одлучивања о избору технича-
ра одржавања информационих система и 
технологија, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба 
запошљавања применом стандардизовањих 
поступака. Решење о избору кандидата 
доноси конкурсна комисија у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве са потребном документацијом 
предају се лично у секретаријату школе, од 
08.00 до 14.00 часова, или шаљу препоруче-
ном пошиљком на наведену адресу, са наз-
наком: „Пријава на конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА
ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Доцент и наставник у допунском 
раду за ужу научну област  

Правне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области за коју се бира, објављени 
стручни, односно научни радови у одгова-
рајућој области и способност за наставни рад. 
Остали услови за избор наставника прописа-
ни су Законом о високом образовању и Стату-
том Факултета за дипломатију и безбедност. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуње-
ности услова из конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова), 
достављају се на наведену адресу Факултета. 
Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд 

Тадеуша Кошћушка 63
тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област 
Информационе технологије и 

системи

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да 
испуњавају услове за избор у звања дефи-
нисане чл. 74 Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета и Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања 
и заснивању радног односа наставника и 
сарадника на Метрополитан универзитету. У 
складу са чланом 75 Закона о високом обра-
зовању, радни однос наставника се заснива 
на одређено време за сва звања, осим звања 
редовног професора. Кандидати који испуња-
вају услове конкуриса, потребно је да попу-
не електронску пријаву коју могу да преузму 
на сајту Метрополитан универзитета http: //
www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-
za-zaposlenje. Попуњену електронску пријаву 
треба да пошаљу на електронску адресу: 
konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску доку-
ментацију (копије диплома и радова) послати 
у електронском облику на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. За додатне информације 
кандидати се могу обратити електронском 
поштом на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs 
или телефоном: 011/2030-885. Конкурс је 
отворен до 31.03.2021. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АДРИЈАНА”

11000 Београд – Звездара
тел. 063/807-6763

e-mail: info@vrticadrijana.com

Спремачица/хигијеничар

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спре-
ме, без обзира на занимање, да је кандидат 
вредан и одговоран. Оглас је отворен до 
25.03.2021. године. Пријаве слати на e-mail: 
info@vrticadrijana.com. Додатна обавештења 
могу се добити на број телефона: 063/807-
6763, особа за контакт: Данијела Томић Тома-
шевић.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд – Звездара 

Суботичка 2
тел. 011/6304-423

Конкурс објављен у публикацији „Послови” 
број 918, од 27.01.2021. године, поништава се 
у целости.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник биологије  
и домаћинства

са 40% радног времена  
(30% биологија и 10% домаћинство),  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете и заједно са одштам-
паним формуларом уз пријаву прилаже: крат-
ку биографију, диплому о стеченој стручној 
спреми (или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци), уверење о држављанству (или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом 
– потврду из суда. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе и 
која утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од пријема резулта-
та психолошке процене. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс”.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

11000 Београд 
Радосава Љумовића 20

тел. 011/346-1507

Наставник разредне наставе
на одређено време  

ради замене наставника  
именованог за директора школе  

у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и важећим Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Потребно 
је да кандидат испуњава следеће услове 
прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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, оду-
зимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
поред кратких биографских података треба 
да достави: 1) попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, 2) доказ о 
држављанству Републике Србије (оргинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци), 3) извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом, 
4) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (не старија 
од 6 месеци), 5) доказ о неосуђиваности при-
бавља сам кандидат и саставни је део пријаве 
на конкурс (не старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата који се упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, лично 
у секретаријат школе или поштом на адресу: 
Основна школа „Владислав Петковић Дис”, 
Радосава Љумовића 20, 11126 Београд, са 
назнаком „За конкурс”. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе, на теле-
фон: 011/3461-507.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник немачког језика
на одређено време преко 60 дана  
ради замене одсутне запослене,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мас-
тер академске студије или основне студије у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), филолошки 
факултет, са знањем енглеског језика (ниво 
Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник немачког језика

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мас-
тер академске студије или основне студије у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), филолошки 
факултет, са знањем енглеског језика (ниво 
Б2, пожељан ниво Ц1).

ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на 
имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Кан-
дидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Београд, Љешка 47

Услед техничке грешке, у огласу објављеном 
10.03.2021. године у публикацији „Послови”, 
није наведена врста радног односа. Потпуни 
називи радних места треба да гласе:

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност

са 50% радног времена,  
на одређено време

Стручни сарадник – библиотекар
са 50% радног времена,  

на одређено време

Наставник предметне наставе – 
биологија

са 100% радног времена,  
на одређено време

ППУ „РСД БАЈКА”
11070 Нови Београд

Ђорђа Станојевића 14
тел. 063/841-23-18

Васпитач
на одређено време до повратка  

одсутног радника

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању, пожељно радно искуство.

Медицинска сестра – превентива
на одређено време до повратка  

одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа општег или педијатријског смера, 
пожељно радно искуство.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@
rsdbajka.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд – Звездара
Милана Ракића 41

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 
прописаних Законом о раду треба да испуња-
вају посебне услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студијама другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење о 
томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом; да 
знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих документа о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о неосуђиваности за кривична 
дела и о непостојању дискриминаторног пона-
шања сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о знању српс-
ког језика за кандидате који на српском језику 
нису стекли одговарајуће образовање; доказ 
да лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани мастер, поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(само за радно место стручни сарадник – пси-
холог). Пре закључења уговора о раду, канди-
дати подносе и доказ о испуњености услова из 
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неправовремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доста-
вити лично или слати на горенаведену адресу.
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МАШИНСКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДАКИЋ”

Раковица
Београд, Мишка Крањца 17

тел. 011/3581-200

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника школе у 
подручју рада Машинство и обрада метала и 
Електротехника, за педагога и психолога: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће начине, 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. септем-
бра 2005. године; лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; 7. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. 
да има положен испит за директора, а иза-
брани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност. 
Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) као доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: 1. радну биографију, 
2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању (не старију од шест месе-
ци), 3. оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за директора школе (уколико 
је кандидат поседује), 4. оверену фотоко-

пију уверења о положеном стручном испиту, 
односно лиценци за наставника; 5. потвр-
де о радном стажу, најмање 8 година рада у 
области образовања; 6. оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старији од шест месеци); 7. 
оригинал или оверену фотокопију уверења да 
против лица није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге 
нити је подигнута оптужница код надлежног 
суда (не старије од шест месеци); 8. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења да није 
осуђиван правоснажно за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци); 9. оригинал или 
оверену фотокопију потврде да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за привредни 
преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања; 10. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 11. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 12. уко-
лико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе, дужан је да достави 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (доказ достављају само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора 
школе) и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (доказ подно-
си кандидати који поседују извештај). Доказ 
о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 
године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Кандидати 
који су прошли програм обуке за полагање 
испита за директора (а још нису приступи-
ли полагању испита) достављају доказ да су 
обавили обуку. Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документа-
цијом, доставља се школи лично или препо-
рученом пошиљком, са назнаком: „Пријава по 
конкурсу за избор директора”, на адресу шко-
ле: Машинска школа „Радоје Дакић”, Мишка 
Крањца 17, Раковица, у затвореној коверти. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкур-
су. Благовременом пошиљком сматраће се и 
пријава која је предата препорученом поштом 
и тада се као дан пријема рачуна дан када 
је пошта примила пошиљку. Када истек кон-
курсног рока за пријем пријава пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву 
помера се за следећи радни дан. Додатна оба-
вештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на телефон: 011/3581200, радним данима 
од 8.00 до 15.00 часова.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд
Булевар уметности 20

Ванредни професор или доцент 
за уметничку област Дигиталне 
уметности – наставни предмети 
Анимација и Визуелни ефекти

на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности или мастер драмски и аудио-визуелни 
уметник из области Анимације и Визуелних 
ефеката.

Доцент за уметничку област 
Дигиталне уметности  

– наставни предмети Анимација  
и Визуелни ефекти
на одређено време

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар умет-
ности или мастер драмски и аудио-визуелни 
уметник из области Анимације и Визуелних 
ефеката.

ОСТАЛО: Учесници конкурса приликом 
пријављивања подносе пријаву на конкурс, 
диплому о завршеним студијама и радну био-
графију на прописаном Обрасцу 2. Избор се 
врши према Закону о високом образовању, 
Статуту Факултета драмских уметности, Мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету и Минималним условима за избор 
наставника Факултета драмских уметности у 
Београду.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд
Булевар уметности 20

Самостални стручно-технички 
сарадник за архивске и фестивалске 

делатности ФТВ смера
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани филмски и телеви-
зијски монтажер ФДУ, по пропису који је урђи-
вао високо образовање пре 10.09.2005. године 
или мастер драмски и аудио-визуелни уметник 
из области Филмске и телевизијске монтаже 
ФДУ по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године, радно иску-
ство 1 година, знање енглеског језика (ниво 
Б1) и другог страног језика (ниво А2), основни 
ниво познавања хардвера и софтвера, знање 
рада са пакетом Adobe Creative Cloud (нагла-
сак на Adobe Premiere софтверу), познавање 
рада са филмском траком 16/35 мм, позна-
вање стандарда за дистрибуцију аудио-визу-
елних садржаја и употребно знање софтвера 
за transcoding у сврху дистрибуције, знање 
хардвера и софтвера за архивирање, основно 
познавање стандарда за архивирање видео и 
аудио материјала, одржавање филмског, видео 
и DVD/Blu-Ray архива и картотеке, пријављи-
вање на фестивале и кореспонденција, пре-
трага филмског материјала и телекинирање 
по потреби, планирање и вођење базе пода-
така вежби, архивирање студентских вежби 
актуелне продукције ФДУ, припрема копија за 
слање на фестивале и телевизије (DCP, H.264, 
Blu-Ray), монтажа према захтевима ФДУ, проб-
ни рад 3 месеца. Учесници конкурса приликом 
пријављивања подносе пријаву на конкурс, 

Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 3717.03.2021. |  Број 925 |   

диплому о завршеним студијама и радну био-
графију. Избор се врши према Правилнику о 
раду Факултета дранских уметности у Београду.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“

11050 Београд
Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452 561

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством – наставник клавира
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са чланом 
2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника у основној музичкој школи. Канди-
дат мора: 1) да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и вапитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз попуњени пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у 
оригиналу или овереној фотокопији, прилажу: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, са исправом коју издаје високошколска 
установа, а којом кандидат доказује да је сте-
као образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина сагласно члану 142 
Закона о основном образовању и васпитању; 
доказ о неосуђиваности за кривична дела и 
о непостојању дискриминаторног понашања 
сагласно члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (извод 
из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, 
не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика за кандидате који на срп-
ском језику нису стекли одговарајуће образо-
вање. Пре закључења уговора о раду, канди-
дати подносе и доказ о испуњености услова из 
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима). Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неправовремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе у Секретарија-
ту ОМШ „Владимир Ђорђевић” Београд, Ватрос-
лава Јагића 5, или се шаљу поштом – обавезно 
са повратницом – уз назнаку „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЕДА ЖУТА КУЋА“

11000 Београд 
Булевар ЈНА 12а

Васпитач

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, струков-
ни васпитач; знање рада на рачунару; знање 
енглеског језика, почетни ниво; без обзи-
ра на радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
medazutakuca@gmail.com. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ  

У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд 
Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Конкурс објављен 10.03.2021. године у пуб-
ликацији „Послови” мења се тако што уместо: 
„доцент или ванредни професор за ужу умет-
ничку област дрвених дувачких инструмената 
– упоредни предмети (оркестарске деонице 
флауте и методика наставе главног предме-
та флауте) на одређено време од 5 година”, 
треба да стоји: „доцент или ванредни профе-
сор за ужу уметничку област дрвених дувач-
ких инструмената – упоредни предмети, на 
одређено време од 5 година”. У осталом делу 
текст конкурса остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Асистент за ужу научну област 
Јапанологија, предмет Јапански 

језик и књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Романистика, предмет Француски 

језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање 8 (осам) и који 
показује смисао за наставни рад или магистар 
наука из научне области за коју се бира коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању и Статутом Филолошког факулте-
та Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област 
Хиспанистика, предмет Шпански 

језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Савремени 

грчки језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Арабистика, предмет Савремени 

арапски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет  

Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући 
факултет, општи успех на основним студијама 
најмање 8, објављени стручни, односно науч-
ни радови, радно искуство у настави. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању и Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Арабистика, предмет Арапски језик

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област 
Скандинавистика, предмет 

Савремени скандинавски језици – 
дански језик

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући 
факултет, општи успех на основним студија-
ма најмање 8, смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању и Статутом Филолошког факултета 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одго-
варајуће дисциплине стечене у земљи или 
решење о признавању стране високошколске 
исправе о одговарајућој стручној спреми, спи-
сак радова и радове, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”

11000 Београд, Бошка Петровића 6 
тел. 011/2667-224

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

Психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019, 
27/2018 – др. Закони и 6/20), у складу са са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 2. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 
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заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ су у обавези да доставе само они кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику). Докази о испуње-
носту услова из тачака 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се при закључењу уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/20), што 
се доказује приликом пријема у радни однос 
и проверава у току рада. Докази о испуње-
ности услова су саставни део пријаве на кон-
курс, осим доказа да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима који кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и исти читко попуњен и 
одштампан достављају са следећом обавез-
ном документацијом: пријава на конкурс са 
краћом биографијом, доказ о одговарајућем 
образовању, оверена копија дипломе о завр-
шеном образовању у складу са чланом140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. 
закони и 6/20) и у складу са Правилником о 
врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи уко-
лико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење издаје надлежна 
полицијска управа, не старије од 6 месеци); 
доказ о поседовању образовања из психолош-
ких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (кандидат који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије или психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из наведених дисциплина и 
потребно је да приложи доказ о томе). Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи кон-

курсна комисија коју именује директор шко-
ле. Испуњеност услова кандидата комисија 
утврђује у року од 8 (осам) дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученици-
ма коју обавља надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о физичкој, психичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Сви 
подаци кандидата биће коришћени искљу-
чиво за потребе конкурса, а све у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/1). Пријаве са документа-
цијом и назнаком „За конкурс” доставити на 
наведену адресу школе или донети лично у 
секретаријат школе, радним данима од 09.00 
до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити на телефон: 
011/266-7224.

ППУ „РСД БАЈКА“
11070 Нови Београд

Ђорђа Станојевића 14
тел. 063/8412-318

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време до повратка  

одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању, пожељно радно искуство. 
Пријаве слати на e-mail: office@rsdbajka.com.

БОР

ОШ „12. СЕПТЕМБАР”
19250 Мајданпек
Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог  
са функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одгова-
рајуће образовање, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи и Закону о 
основама система образовања и васпитања; 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 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, оду-
зимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достави-
ти: пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, документа о 
поседовању одговарајућег образовања према 

Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни 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) 
и одредбама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о 
неосуђиваности (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а), као и доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Документа се достављају или у 
оригиналу или као оверена фотокопија. При-
ложена документација се не враћа. Конкур-
сна комисија школе доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријавни формулар кандидат 
треба да приложи сву потребну документацију 
и достави школи лично или на адресу: ОШ 
„12. септембар”, Пролетерска 49, 19250 Мај-
данпек. Додатне информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона: 030/588-000, 581-
057 или 065/3583-744, од секретара школе.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцента  
за ужу научну област  

Производне технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука из области машинства или 
докторат наука из уже научне области за коју 
се наставник бира. Поред наведених услова 
кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу (број III-01-523/43 од 16.07.2020. 
године и измене и допуне бр. III-01-871/18 од 
29.10.2020. године) и Правилником о крите-
ријумима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 
16. јула 2020. године, допуна бр. III-01-871/19 
од 29.10.2020. године, измена и допуна бр. 
III-01-1161/22 од 28.12.2020. године и изме-
на и допуна бр. III-01-37/16 од 28. 01. 2021. 
године). Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
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27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закон) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзите-
та у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs – 
Избори у звања – Документи за заснивање 
радног односа и стицање звања наставника), 
утврђена је обавеза кандидата, учесника кон-
курса, да релевантна документа која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, 
као и обавезних и изборних елемената про-
писаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву 
са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” и на интернет стра-
ници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати. Фотокопије поднетих докумената 
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА”

38263 Врбовац, Видовданска 1
Клокот

тел. 0280/385-669
e-mail: ossvetisavaklokot@yahoo.com

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена,  

на одређено време до повратка радника 
са места в. д. директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све 
законом утврђене услове за заснивање радног 
односа сагласно члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани са правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривилна 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 

о положеном стручном испиту (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања 
– уверење из казнене евиденције МУП-а и 
суда, не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова достављају се 
у затвореним ковертама на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс за наставника технике 
и технологије, за 50% радног времена” или 
предају лично у просторијама секретаријата 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
телефон: 0280/385-669.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”

35250 Параћин
Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач
на одређено време до 31.08.2021. 

године, ради замене запослене  
која је распоређена на место  

помоћника директора установе

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова васпитача може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: 1. има 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна 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 мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати 
су дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-

ну фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства  

и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова васпитача, може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: 1. има 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна 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 мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
1. попуњен и одштампан пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурсну комисију”.
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Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене  
одсутне запослене преко 60 дана,  

до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова референта за финансијско-рачуновод-
ствене послове, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. има одгова-
рајуће образовање – четврти степен стручне 
спреме стечен након завршетка средње еко-
номске школе, знање рада на рачунару; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци, издаје МУП); 7. уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак; 8. лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у установу, у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурсну комисију”.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова спремачице, може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. да 
има основно образовање; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кан-
дидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја – део Ново на сајту, http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеном основном образовању; 4. 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); 6. уверење о нео-
суђиваности (не старије од 6 месеци, издаје 
МУП); 7. уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак; 8. лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу, пре закључења уговора о раду). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у установу, у затвореној коверти, 
са назнаком: „За конкурсну комисију”.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић

тел. 035/8413-126

Библиотекар
на одређено време до повратка  

радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни и 10/2019), и то: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17; 
13/18 и 11/2019); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије.

Професор биологије
за 20% радног времена,  

на одређено време до повратка  
радника са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни и 10/2019), и то: да имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник – Просветни гласник 
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17; 
13/18 и 11/2019); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању (ако диплома није уруче-
на), у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони 
и 10/2019 и Правилником о степену и врсти 
образобвања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник – 
Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), не старију 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), не 
старији од 6 месеци; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 
10/2019), не старији од 6 месеци. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, лично или поштом на адресу школе: 
Основна школа „Душан Поповић”, 35263 Белу-
шић (нема улице), у затвореној коверти, са 
назнаком „Пријава за конкурс за пријем у рад-
ни однос на одређено време”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Телефон за контакт: 035/8413-126.

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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КИКИНДА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13

Наставник енглеског језика
у издвојеном одељењу  

у Српском Крстуру

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 62/2020), и то: 1) да 
има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 
6/2020), стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, 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 педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
и образовање из психолошких и педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова као 
и услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 16/2020): професор, 
односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик, енглески језик) 
или мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик). Кандидат, поред одгова-
рајућег образовања мора да има: 1) психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) 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, оду-
зимање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 3) да има 
држављанство Републике Србије; 4) да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен 
пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) доставити: писану 
биографију, оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми, оверену копију додатка 
дипломи са подацима о положеним испити-
ма, оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старију од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, потврду о некажњавању надлеж-
не полицијске управе (не старију од шест 
месеци), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном 
стручном испиту, очитану личну карту, доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља кандидат који је изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кан-
дидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

38220 Косовска Митровица
Џона Кенедија 17

Наставник српског језика

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. У пријави кандидати поред 
попуњеног и одштампаног пријавног форму-
лара са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја подносе и доказе о 
испуњености услова конкурса и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, лекар-
ско уверење, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), кратку биографију, 
уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да се не води истрага, 
извод из матичне књиге рођених. Сва наве-
дена документа морају бити оригинална или 
оверене фотокопије. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у „Службеном гласнику РС”. Небла-
говремене, некомплетне, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, које не садрже сва доку-
мента наведена у конкурсу, биће одбијене 
закључком конкурсне комисије. Пријаве се 
подносе лично секретару школе до 12 часова 
или поштом: ОШ „Доситеј Обрадовић”, 38220 
Косовска Митровица, Џона Кенедија 17.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„21. ОКТОБАР”
34000 Крагујевац

Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе  

у Каменици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 
10/19 и 6/20) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), као и 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19 и 19/20); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовања, односно уверења, ако диплома није 
издата; уверење да нису осуђивани за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена копија) – кандидат прибавља у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена копија); доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе 
у затвореним ковертама, са назнаком „За кон-
курс”, поштом на горенаведену адресу или се 
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непосредно предају секретару школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана од 9 до 
13 часова и/или на телефон: 034/6302-785.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-511

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор, научна област 

Економске науке, ужа научна област 
Економске квантитативне методе  

и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из нау-
чне области Економске науке. Општи предус-
лов: кандидати морају да испуњавају општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и 
чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу, који доказују потврдом надлежног орга-
на (полицијске управе) да нису осуђивани за 
кривична дела прописана наведеним прописи-
ма. Услови су утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Крагујевцу, Упутствим Универзитета у 
Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање и Статутом Економског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потреб-
но је доставити и: биографију; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уве-
рења којима се потврђује стручна спрема; 
уверење полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци; уверење 
суда да против кандидата није покренута 
истрага и да није подигнута оптужница; спи-
сак стручних и научних публикација; за кан-
дидате који су у радном односу на Економском 
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене 
анкете студената. Правноваљану конкурсну 
документацију, са доказима о испуњености 
услова конкурса, кандидати су обавезни да 
доставе и у електронској форми (на компакт 
диску – ЦД). Конкурс је отворен 15 дана. 
Пријаве са документима, са назнаком „За кон-
курс”, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”

34000 Крагујевац
Лазе Маринковића 54

тел. 034/300-750

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 
и 6/2020) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – 

др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/19 и 19/20); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна 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 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 изре-
чену 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 образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи и то: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, односно уверења, ако дипло-
ма није издата; уверење да нису осуђивани 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија) – кандидат 
прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи 
(уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику); извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија или оригинал). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс”, поштом на горенаведену адресу или се 
непосредно предају секретару школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана у вре-
мену од 9 до 13 часова и/или путем телефо-
на: 034/300-750.

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
34300 Аранђеловац
Књаза Милоша 88 

тел. 034/711-515, локал 13

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених у члану 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2006, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене одредбама чл. 139, 140 и 142 Зако-

на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020 – даље: Закон) 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018). 
Уз попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, фотокопију или очитану личну карту и 
радну биографију, кандидати достављају и 
следећа документа: диплому или уверење 
о стеченом високом образовању на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (7/1 степен стручне спреме одгова-
рајуће врсте занимања) или о стеченом ака-
демском називу мастер на студијама другог 
степена за наставнике из члана 140 став 1 
и 2 Закона; уверење или потврду да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, а уколико су 
испуњени услови из члана 142 став 4 Закона, 
сматра се да има образовање из члана 142 
ст. 1 Закона; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС; уверење 
о неосуђиваности из надлежног основног 
суда; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолелетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање – документ се 
прибавља из казнене евиденције у надлежној 
ПУ МУП-а; да зна српски језик. Уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
односно уверење о здравственом стању од 
надлежне службе медицине рада, подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Наведени документи подносе се као овере-
не фотокопије, не старије од 6 месеци. Кан-
дидати потребну документацију достављају 
школи заједно са попуњеним пријавним фор-
муларом који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Психолошку процену 
способности кандидата за наставника за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве за пријем у радни однос 
неће бити узети у разматрање. Пријаве за 
пријем у радни однос са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање на горенаведену адресу, са 
назнаком „По конкурсу”. Телефон за инфор-
мације: 034/711-515 локал 13.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„КАРАЂОРЂЕ”

34210 Рача Крагујевачка
Карађорђева 102
тел. 063/626-833

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне шко-
ле и подручја рада за педагога и психолога, 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; кандидат мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (доказ: оверена фотокопије дипло-
ме о одговарајућем образовању и степену и 
врсти образовања, подноси се уз пријаву на 
конкурс); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (напомена: доказ о испуњености овог 
услова доставља се пре закључења уговора 
о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ: уверење о неосуђи-
ваности подноси се уз пријаву на конкурс у 
оригиналу или овереној фотокопији, наведе-
ни доказ не може бити старији од 6 месеци 
рачунајући од датума објављивања конкур-
са); да је држављанин Републике Србије; 
(доказ: уверење о држављанству подноси се 
уз пријаву на конкурс у оригиналу или ове-
реној фотокопији, наведени доказ не може 
бити старији од 6 месеци рачунајући од 
датума објављивања конкурса); да зна срп-
ски језик (доказ: оверена копија јавне испра-
ве којим се доказује да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на 
српском језику, на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, подноси се уз пријаву 
на конкурс, овај доказ достављају само кан-
дидати који нису стекли образовање на српс-
ком језику); да има дозволу за рад – лиценцу 
за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (доказ о испуњености овог услова под-
носи се уз пријаву на конкурс у оригиналу 
или овереној фотокопији); да има завршену 

обуку и положен испит за директора школе 
(доказ о испуњености овог услова подноси се 
уз пријаву на конкурс у оригиналу или ове-
реној фотокопији, напомена: пријава која не 
буде садржала навадени доказ неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да га положи у законском року); 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(доказ о испуњености овог услова подноси 
се уз пријаву на конкурс у оригиналу у виду 
потврде или уверења издате од стране уста-
нове у којој је кандидат радио на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања); да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности 
(доказ: уверење о неосуђиваности издато 
од стране надлежног привредног суда под-
носи се уз пријаву на конкурс у оригиналу 
или овереној фотокопији, наведени доказ не 
може бити старији од 6 месеци рачунајући 
од датума објављивања конкурса); да про-
тив кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница, односно да није 
покренут кривични поступак (доказ: уверење 
издато од стране надлежног суда подноси се 
уз пријаву на конкурс у оригиналу или ове-
реној фотокопији, наведени доказ не може 
бити старији од 6 месеци рачунајући од дату-
ма објављивања конкурса). Поред наведеног, 
кандидат треба да достави: доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); одштампан 
пријавни формулар који кандидат попуњава 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
извод из књиге рођених у оригиналу или ове-
реној фотокопији; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; фотокопију личне 
карте (чиповану очитати). Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
“Послови”, на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс за избор директора школе”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу 
или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан кад школа 
не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дан. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи све прилоге који се 
захтевају у конкурсу. Кандидат може дока-
зе о испуњености услова за избор доставити 
после истека рока за достављање пријава на 
конкурс, али само ако учини вероватним да 
те доказе није могао да благовремено приба-
ви из оправданих разлога. Доказе о оправда-
ности разлога за пропуштање рока кандидат 
конкурса је обавезан да достави заједно са 
накнадно поднетим доказима за избор. Нак-
надно достављање доказа за избор може се 
прихватити само ако их је школа примила 
пре него што је комисија почела да разма-
тра конкурсни материјал. Телефон за ближе 
информације: 063/626-833, особа за контакт 
Предраг Милошевић.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14 и 113/17) треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чл. 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и посеб-
не услове предвиђене у Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19 и 2/20). За радно место 
наставника предметне наставе – наставник 
физичког васпитања, потребно је да кандида-
ти имају: стечено одговарајуће високо образо-
вање према Закону о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005 године; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рође-
них; да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (образов-
но-васпитни рад се остварује на српском јези-
ку) – напред наведени докази о испуњености 
услова саставни су део пријаве за конкурс и 
подносе се у виду оригинала или оверених 
фотокопија, а доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном 
(CV), оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеном одговарајућем високом 
образовању за наставнике предметне наста-
ве; уверење да није осуђиван (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 
6 месеци); потврду/уверење да зна српски 
језик, уколико није стекао образовање на срп-
ском језику (образовно-васпитни рад се оства-
рује на српском језику); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
попуњен пријавни формулар који кандидати 
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могу наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Потребно је да кан-
дидати попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са остатком наведене документације 
доставе на адресу школе најкасније у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни форму-
лар и потребну документацију треба послати 
на адресу школе: ОШ „Вук Караџић” Кнић, 
34240 Кнић. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, сваког радног дана на број 
телефона: 034/510-118, од 9 до 13 часова.

ШКОЛА СА ДОМОМ
ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Дефектолог-наставник  
у продуженом боравку  
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања. У 
радни однос на радном месту дефектолог-на-
ставник у продуженом боравку у посебним 
условима, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 3 и 12а Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл.гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђиван правнос-
нажном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 

наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању. За кандидате који услове у 
погледу образовања испуњавају према члану 
12а напред наведеног правилника, потреб-
но је да осим оригинала или оверене фото-
копије дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању доставе и оригинал или оверену 
фотокопију потврде о доедукацији наведену 
у члану 12а истог правилника; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу 
засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита); уверење МУП-а из казнене 
евиденције (оригинал) о неосуђиваности кан-
дидата правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не стрије од 6 месеци); 
потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског 
језика (достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику); личну биографију са контакт подаци-
ма кандидата. Кандидати попуњавају форму-
лар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани пријавни 
формулар заједно са потребном документа-
цијом достављају школи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор, у року од 
8 дана биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар са потребном документацијом се под-
носи лично или се шаље на адресу: Школа са 
домом за ученике оштећеног слуха, Старине 
Новака 33, 34000 Крагујевац. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 034/323-662.

КРАЉЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА КРАЉЕВО

36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

Чистачица
са 24% радног времена,  

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства  
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: завршено најмање основно обра-
зовање; да кандидат није осуђиван у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик, као језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Кандидат попуњава пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз њега дос-
тавља: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (диплома о завр-
шеном основном образовању); уверење да 
није осуђиван правноснажном 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 породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, као и да није утврђено дискримина-
торно понашање, у складу са законом – уве-
рење издаје надлежна управа Министарства 
унутрашњих послова – уверење треба да је 
издато након расписивања конкурса; уверење 
о држављанству Р. Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија), не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). 
Кандидат доставља потврду одговарајуће 
установе да је положио испит из српског јези-
ка – у оригиналу или оверену фотокопију; 
биографију са контакт телефоном и адре-
сом електронске поште. Доказ о здравстве-
ној способности из тачке 4 доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене 
пријаве биће одбачене, осим уколико је кан-
дидат из оправданог разлога пропустио рок 
за подношење пријаве, што ће се утврдити 
након подношења захтева кандидата дирек-
тору школе за повраћај у пређашње стање. 
Евентуалне непотпуне пријаве морају бити 
уредно допуњене у року од 8 дана од дана 
достављања писаног обавештења да је доку-
ментација непотпуна. Ако у датом року доку-
ментација не буде допуњена, биће одбачена 
као неуредна. Пријавни формулар са пра-
тећом документацијом доставити лично или 
на адресу: Уметничка школа у Краљеву, Улица 
цара Лазара 38, 36000 Краљево, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за чистачицу”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на телефон: 036/326-700.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА”
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1

тел. 037/710-400

Чистачица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање, завр-
шена основна школа; б) да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; г) да је 
држављанин Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву поднети: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и диплому. Потребно је да 
сва наведена документа буду оригинали или 
оверене фотокопије. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, у року од 8 дана од објављи-
вања огласа.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
37000 Крушевац

Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Наставник немачког језика
за 89% радног времена

Наставник технике и технологије
за 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Чистачица
за 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 – др. 
закони, 10/2019 и 6/2020) у радни однос у 
установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако има: 
1) одговарајуће образовање; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
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, одузи-
мање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 

које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Испуњеност услова из тачака 1, 3, 4 и 5 
се доказује приликом пријема у радни однос. 
Кандидат за рад на радном месту наставни-
ка немачког језика и наставника технике и 
технологије треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду, да има одгова-
рајуће високо образовање предвиђено чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Ближи услови у погледу степена 
и врсте образовања наставника за послове 
за које је конкурс расписан предвиђени су 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/12... и 8/20). Кандидат за рад на рад-
ном месту референта за правне, кадровске и 
административне послове треба да испуња-
ва опште услове прописане Законом о раду, 
услове прописане чланом 139 Закона, да има 
одговарајуће образовање за ово радно место 
прописано Уредбом о каталогу радних места 
у јавним службама и другим организација-
ма у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018, и 43/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Драгомир Марковић” Крушевац (средње 
образовање, 4. степен). Кандидат за рад на 
радном месту чистачице треба да испуњава 
опште услове прописане Законом о раду, да 
има одговарајуће образовање за ово радно 
место прописано Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Драгомир Марковић” Крушевац (основно 
образовање, 1. степен).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биогра-
фијом, кандидат доставља: оверен препис/
фотокопију: а) дипломе о стеченом високом 
образовању и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), односно уверење о дипло-
мирању уколико диплома још није издата (за 
наставнике), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); да 
лице зна српски језик (доказ је приложена 
диплома о стеченом образовању, а уколико 
је диплома стечена на другом језику доказ 
је потврда или сведочанство средње школе) 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о сновама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотоко-
пија); пријавни формулар који кандидати 
попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја а који се одштампан и потписан 
доставља школи заједно са осталом потреб-
ном документацијом; доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидати које школа упути на проверу 
психофизичких способности дужни су да 
приступе овој провери коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Кандидати 
су дужни да у пријави наведу адресу елек-

тронске поште, како би били обавештени о 
поступку провере психофизичких способ-
ности. Пријаве кандидата које установа упу-
ти на проверу психофизичких способности, а 
који не приступе овој провери, неће се узе-
ти у разматрање. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговаремене и непотпуне пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене 
од надлежног органа се неће узимати у раз-
матрање. Пријава и документа се предају у 
оригиналу или у овереној фотокопији, путем 
препоручене поште или непосредно секре-
таријату школе на адресу: ОШ „Драгомир 
Марковић” Крушевац, Ћирила и Методија 3, 
37000 Крушевац. Достављена документација 
се не враћа. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 10.00 до 14.00 часова или путем 
мејла: dragomir_markovic@yahoo.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН“

37201 Паруновац
Димитрија Туцовића 3

тел. 037/886-155

Секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду, услове 
прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: 1) 
да има одговарајуће високо образовање из 
области правних наука у складу са чл. 140 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 27/18 – др. закон, 
10/2019и 6/20), Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Владислав Савић Јан”, Паруновац; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; 3) 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 родосквр-
нуће, 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 међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Испуњеност наведених усло-
ва кандидат доказује достављањем одгова-
рајуће документације. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је у обавези да приложи: 1. оргинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 2. оригинал или 
оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу секретара, односно 
стручном испиту (правосудном или стручном 
испиту за рад у органима државне управе 
или државном стручном испиту) – уколико 
има положен испит; 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама систе-
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ма образовања и васпитања и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); 4. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 5. 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (на новом образцу); 
6. оригинал или оверену фотокопију лекарс-
ког уверења о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци; овај доказ доставља 
изабрани кандидата пре закључења угово-
ра о раду); 7. пријаву на конкурс, попуњен 
пријавни формулар на обрасцу Министарства 
просвете, науке и тех. развоја РС са радном 
биографијом која обавезно мора да садржи 
контакт телефон и адресу електронске поште. 
Доказ о знању српског језика, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Конкурсна 
комисија у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну психолош-
ку проверу способности коју врши надлежна 
служба за запошљавање, о чијем термину ће 
кандидати бити обавештени путем електрон-
ске поште, на адресу коју доставе у пријави 
на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампан формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор секретара са 
потребном документацијом доставља на адре-
су школе: Основна школа „Владислав Савић 
Јан” Паруновац, Димитрија Туцовића 3, 37201 
Паруновац, са назнаком „Пријава на конкурс”, 
лично или препорученом поштом. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање, као ни пријаве које садрже фото-
копије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа. Достављена докумен-
тација се не враћа. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити од директора школе, 
телефоном: 037/886-155 или путем електрон-
ске поште: osjan@ptt.rs.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-621

Васпитач
у дому ученика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 став 1 Закона о раду, 
за радно место васпитача у дому треба да 
се испуне и услови из чл. 62 Закона о уче-
ничком и студентском стандарду („Службени 
гласник РС”, бр. 18/ 2010, 55/ 2013, 27/ 2018 и 
10/ 2019), као и услови из Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у дому 
ученика при Техничкој школи са домом уче-
ника „Милентије Поповић”. Кандидат мора да 
испуњава следеће услове: високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) 
или лице које је стекло високо образовање на 
основним студијама на факултету у трајању 
од најмање четири године, а које је у погледу 
права која из њега произилазе изједначено са 
академским називом мастер; положен испит 
за лиценцу; једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима; да има психич-
ку, физичку ии здравствену способност за рад 
са ученицима; да није правоснажно осуђиван 
за кривична дела за која је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
шест месеци и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених са 
холограмом; оригинал или оверен препис – 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
из чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима – лекарско уве-
рење, подноси само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном 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 малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; оверену копију 
лиценце; доказ о радном искуству. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи 
у складу са чл. 154 став 2 Закона. Рок за под-
ношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумена-
та је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и 

неуредне пријаве неће се разматрати. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из чл. 62 Закона, у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу школе. Сва обавештења на теле-
фон: 016/811-621.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

16230 Лебане 
19. август 3

тел./факс: 016/846-292

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са боловања, а најдуже  
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: VII степен, поред општих услова 
прописаних чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласникРС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/19 и 6/20), 
кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање стечено на студијама другог степена, 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области из одговарајућег предмета, 
односно групе предмета; одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом,за за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије. Кандидат попуњава 
пријавни формулар скинут са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, и уз одштампан, попуњен и 
потписан формулар доставља и своју пријаву 
по конкурсу. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци или оверену фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; уверење 
из основног суда и уверење из МУП-а. Да 
лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доказује се 
уверењем надлежног дома здравља – служ-
бе медицине рада, пре закључивања угово-
ра о раду, које доставља изабрани кандидат. 
Предвиђена психолошка процена способ-
ности кандидата за рад са ученицима обавља 
се у складу са законом. Неблаговремене, неу-
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редне и непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Школа није у 
обавези да враћа конкурсну документацију. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
препоручено поштом на горенаведену адресу 
или предати лично у секретаријату школе, са 
назнаком: „За конкурс – Конкурсној комисији 
школе”, радним данима од 08 до 13 часова, 
телефон: 016/846-292. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТОЈАН ЉУБИЋ”

16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане одредбама чл. 122 и чл. 139 
и 140 став 1, 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон и 6/20) и Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 11/19 и 2/20) 
и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 108/15), и то: 
1) кандидат мора да има одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије и мастер струковне 
студије) и то: (а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из 140 
став 1, 2 Закона, кандидат за директора може 
бити лице које има одговарајуће образовамје 
из чл. 140 ст. 3 Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеленог одговарајућег 
образовања; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном прсудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 
примања 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 5) да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (стручни испит/лиценца); 6) 
да има обуку и положен испит за директора 
установе; 7) да има најмање 8 година стажа 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8) да има држављанство Републи-
ке Србије; 9) да против њега није покренут 
кривични поступак дооношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
оптужног предлога за кривично дело насиље 
у породици, одузимање 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
нааааародним правом; 10) да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Уз попуњен пријавни фор-
мулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) и пријаве 
са кратком биографијом, кандидат је обаве-
зан да приложи: диплому о стеченом одгова-
рајућем степену и врсти образовања; доказ 
о дозволи за рад – лиценца или уверење о 
положеном стручном испиту (оверена фото-
копија / препис); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал / овере-
на фотокопија); доказ о најмање 8 година 
стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал / оверена фотокопија); доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања из надлежне полицијске 
управе МУП-а (не старије од 6 месеци); уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику, дос-
тавља доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; уверење надлежног прив-
редног суда о неосуђиваности за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије од 6 месеци); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра о свом раду (извештај просветног савет-
ника односно доказ да надзора није било; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања 
(за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора), односно доказ да над-
зора није било. Пријава на конкурс која не 
садржи доказ о обуци или положеном испи-
ту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, јер уколико изабрани кандидат 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у складу са чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

НИШ

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник фармацеутске групе 
предмета

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да има одговарајуће образовање, 
и то: дипломирани фармацеут, магистар фар-
мације; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад – српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (даље: 
Министарство), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана његовог објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати уз пријавни формулар 
и ЦВ достављају следећу документацију, у ори-
гиналу или овереним фотокопијама: доказ о 
испуњавању услова у погледу одговарајућег 
степена и врсте образовања у складу са чл. 140 
и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о неосуђиваности у смислу тачке 3) усло-
ва. Доказ из тачке 2) услова – лекарско уверење 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након добијених 
резултата извршене психолошке процене, кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма и доноси решење о избору. Коначно решење 
о избору кандидата оглашава се на званичној 
интернет страници Министарства. Пријаве се 
подносе на адресу: Школа моде и лепоте, Ниш 
18000, Милојка Лешјанина 23.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”

18213 Трњане

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег високог образовања 
из чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, висо-
ко образовање стечено: на студијама другог 
степена – мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансцдисциплинарне 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 про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, педаго-
га или психолога. Лице из става 1 тачка 1) 
и подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) за наставника, педагога или пси-
холога; најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора школе дужан је да га положи 
у року од 2 године од дана ступања на дуж-
ност); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико се на конкурс јавља 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (прибавља се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама); 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
или других добара заштићених мађународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за лице није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела; 
уверење привредног суда да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказује се дипломом о 
стеченом образовању). Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављи-

вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду о 
радном искуству; оверен препис/фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, 
искључиво на новом обрасцу са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци), прибавља се 
пре закључења уговора; уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности или других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за лице није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење надлежног 
суда да против њега није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за наведена кривична 
дела (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није правнос-
нажно осуђен за привредни преступ; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (само 
за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора установе); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно). Прија-
ве слати на адресу: Основна школа ,,Стојан 
Живковић Столе”, 18213 Трњане, са назнаком 
„Конкурсној комисији”. Кандидати учесни-
ци конкурса ће бити позвани на интервју од 
стране конкурсне комисије, а по завршетку 
рока за пријављивање на конкурс. Кандида-
ти ће бити обавештени о избору директора и 
његовом именовању од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
председника конкурсне комисије у секрета-
ријату школе, на телефон: 018/4844-250.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ”

18000 Ниш, Књажевачка 156

Наставник ликовне културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
– др. закони и 10/2019 и 6/2020): да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 1 Закона; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да нису осуђивани правнос-
нажном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Послове наставника ликовне културе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закони и 10/2019 и 6/2020) 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 и 11/19), које је стекло одго-
варајуће високо образовање и стручно звање: 
дипломирани сликар; академски сликар-ли-
ковни педагог; академски графичар-ликов-
ни педагог; академски вајар-ликовни педа-
гог; дипломирани сликар-професор ликовне 
културе; дипломирани графичар-професор 
ликовне културе; дипломирани вајар-профе-
сор ликовне културе; дипломирани графички 
дизајнер-професор ликовне културе; дипло-
мирани уметник нових ликовних медија-про-
фесор ликовне културе; дипломирани умет-
ник фотографије-професор ликовне културе; 
дипломирани сликар-професор; дипломирани 
вајар; дипломирани вајар-професор; дипло-
мирани графички дизајнер; дипломирани 
архитекта унутрашње архитектуре; дипломи-
рани сликар зидног сликарства; дипломирани 
графичар; дипломирани графичар-професор; 
професор ликовних уметности; наставник 
ликовне уметности; мастер ликовни умет-
ник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно при-
мењене уметности и дизајна); мастер при-
мењени уметник (завршене основне академ-
ске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); 
мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и 
дизајна); мастер дизајнер (завршене основне 
академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизај-
на); лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности; лице са завршеним факултетом 
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примењених уметности; лице са завршеним 
факултетом примењених уметности и дизај-
на; лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани-мастер треба да 
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних 
академских студија); уверење о неосуђива-
ности (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образовно 
– васпитни рад. Пријаве слати на адресу шко-
ле: ОШ „Мирослав Антић”, Књажевачка 156, 
Ниш или предати непосредно у секретарија-
ту школе, у коверти са назнаком: „Конкурс 
за пријем у радни однос”, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Вршиће се 
и претходна провера психофизичких способ-
ности кандидата од стране Националне служ-
бе за запошљавање у Нишу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Дефектолог
за извођење наставе у одељењима  
за ученике лако ментално ометене  

у развоју

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за 
заснивање радног односа утврђених у члану 
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тума-
чење), морају испуњавати и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – и 
други закони и 10/2019) и то: одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; под одговарајућим образовањем под-
разумева се високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; сте-
пен и врста образовања морају бити у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника и васпита-
ча у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Десанка Максимовић” Нови Пазар, тј. канди-
дати морају имати следећу стручну спрему: 
професор, дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развоју; дипло-
мирани дефектолог – олигофреноглог, мас-
тер дефектолог који је на основним студијама 
завршио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, дипломирани дефектолог 

мастер, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са теш-
коћама у менталном развоју; да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискиминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану 
биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (потврду високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије), уверење из МУП-а 
из казнене евиденције, доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
у школи доставља се уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити шко-
ли пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Пријаве слати на горе наведену адресу.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 3 године,  

са 5% радног времена

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности или одбрањена док-
торска дисертација из области индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, као 
и услови прописани чланом 13 Правилника о 
минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду. 

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. ове-
рене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоа студија, за дипломе сте-
чене у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске 
исправе; 4. фотокопирану или очитану лич-
ну карту; 5. потврду о оцени резултата педа-
гошког рада – мишљење студената, уколико 
кандидат поседује педагошко искуство; 6. 
потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској 
установи; 7. фотокопије објављених научних, 
односно стручних радова у научним часопи-
сима, зборницима или саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, прак-
тикума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју се 
бира. Пријаве слати на горе наведену адре-
су. Комисија ће разматрати само благовреме-
не пријаве. Одлука о избору у звање ступа на 
снагу почев од дана ступања на снагу уговора 
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 
8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ” СРБОБРАН

21480 Србобран, Јована Поповића 9
e-mail: radost.sekretar@stcable.net

Васпитач
у васпитно-образовној групи  

на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду (“Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/201, 27/2018 – др. 

Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 925 | 17.03.2021.50

закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) 
и то: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања: 1) на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), сту-
дије у трајању од три године или више обра-
зовање – васпитач; 2) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и специјалистичке струковне сту-
дије по прописима који су уређивали високо 
образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 07. октобра 2017. године –васпи-
тач; 3) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године – васпитач; кандидат треба 
да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплна стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. знање 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; 5. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи сле-
дећу документацију (у оригиналу или овере-
ну фотокопију): попуњен пријавни формулар 
(доступан на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
www.mpn.gov.rs); кратку биографију; доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; диплому о стеченом образо-
вању; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); документ о 
положеном испиту за лиценцу за радно место 
васпитача (уколико је кандидат поседује); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања (уверење о неос-
уђиваности издато од стране МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дарнизованих поступака, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени путем телефона 
или електронском поштом коју су навели на 
својим пријавама. Лекарско уверење – доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења угово-

ра о раду. Пријаве треба послати на адресу: 
Установа за предшколско васпитање и обра-
зовање “Радост” Србобран, Јована Поповића 
9, 21480 Србобран, са назнаком: „За конкурс 
за радно место васпитача”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
установе за предшколско васпитање и образо-
вање “Радост” Србобран и путем телефона на 
број: 021/730-161.

Спремачица
у васпитно-образовној групи  

на српском језику

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних Законом о 
раду (“Службени гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење), кандидат треба да испуњава 
услове прописане чл. 139 Закона о основама 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/201, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Установи за предшколско васпи-
тање и образовање “Радост” Србобран број 
456/2019 од 13.09.2019, и то: 1. поседовање 
одговарајућег образовања – I степен стручне 
спреме (основно образовање); 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање 
држављанства Републике Србије; 4. знање 
српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; 5. неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за лице није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи следећу документацију (у оригиналу 
или оверену фотокопију): попуњен пријавни 
формулар (доступан на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, www.mpn.gov.rs); кратку биографију; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; диплому о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања (уверење о неосуђивању 
издате од стране МУП-а, не старије од 6 месе-
ци). Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандарнизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени путем телефона или електрон-

ском поштом коју су навели на својим прија-
вама. Лекарско уверење – доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. 
Пријаве треба послати на адресу: Устано-
ва за предшколско васпитање и образовање 
„Радост” Србобран, Јована Поповића 9, 21480 
Србобран, са назнаком: „За конкурс за радно 
место спремачице”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Устано-
ве за предшколско васпитање и образовање 
„Радост” Србобран и путем телефона на број: 
021/730-161.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ПИНКИ“

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 12

тел. 021/6040-687
e-mail: kontakt@herojpinki.edu.rs

Наставник предметне наставе  
са одељењским старешинством  

– за више предмета
у посебним условима,  

на одређено време ради  
замене одсутног запосленог  

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних Законом о раду, треба да испуњава 
услове из чл. 139 и 140 ЗОСОВ. Кандидат тре-
ба да има одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140 Закона и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018). Кандидат треба да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима. Кандидат не 
може да буде лице које је осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за кога је, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар са званичне странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
прилажу и: кратку биографију, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију или трајни са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверену фотокопију или 
трајно са холограмом), доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
– уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци), 
лекарско уверење да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима – доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду (не старије од 6 
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месеци). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу школе: Основна школа “Херој Пин-
ки”, Трг братства јединства 12, 21400 Бачка 
Паланка, или донети лично у просторије шко-
ле, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, 
са назнаком: „Конкурсна документација за 
радно место наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством – за више пред-
мета, у посебним условима, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана”. Ближа обавештења се могу доби-
ти у секретаријату школе или на телефон: 
021/6040-687.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ“

21220 Бечеј, Доситејева 4
тел. 011/6912-268

e-mail: zdravkovicskola@gmail.com

Наставник предметне наставе – 
српски језик и књижевност

Наставник предметне наставе – 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 10/2019 и 6/20), Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020) и 
чл. 17 и 20 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова и радних задатака у ОШ 
“Здравко Гложански” у Бечеју, тј. да поседује: 
одговарајуће образовање у смислу члана 140 
став 1 и 2 Закона; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 којем 
остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености наведених услова састав-
ни су део пријаве на конкурс, изузев доказа 
који се прибављају пре закључења уговора о 
раду. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњен пријавни формулар и рад-
ну биографију доставити документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова, 
и то: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати 
који су завршили други степен достављају 
и диплому са основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС 
(које није старије од 6 месеци); извод из каз-

нене евиденције МУП-а – доказ да кандидат 
није осуђиван (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику. 

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова се достављају лично или се шаљу на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази, који испуња-
вају услове за оглашено радно место и који 
уђу у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија након добијања резулта-
та психолошке процене кандидата, у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Разговор са кандидатима оба-
виће се у просторијама ОШ “Здравко Гложан-
ски” у Бечеју, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену разговора бити обавештени на 
адресу, односно број контакт телефона који 
су навели у својим пријавама. Подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Прија-
ве слати на адресу: ОШ “Здравко Гложански”, 
21220 Бечеј, Доситејева 4, са назнаком „За 
конкурс”. Кандидати који не буду изабрани, 
своју документацију могу преузети сваког рад-
ног дана, од 08.00 до 14.00 часова, у Секрета-
ријату школе. Контакт телефон: 021/6912-268, 
имејл школе: zdravkovciskola@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА“

21216 Надаљ, Светог Саве 31
тел. 021/2239-173

e-mail: zzuca@open-telekom.rs

Директор
на мандатни период  

од четири године

УСЛОВИ: Чланом 122 став 2 и 5 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020), прописано је 
да директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога, стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: (1) на студијама другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групе предме-
та; (2) на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при 
чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, да има дозволу за рад 
наставника, стручног сарадника, да има обу-
ку и положен испит за директора школе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да исти положи у року од 
годину дана од дана ступања на дужност), 
у складу са законом, да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, српски језик; 
да није осуђивано 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 малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Директор се бира на 
период од четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: оверен препис или фотокопију 
дипломе о стеченом образовању за наставника 
основне школе, педагога или психолога; ове-
рен препис или фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о раду у школи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (у оригиналу); доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона (уверење МУП-а о некажњавању, извод 
из казнене евиденције издато по објављивању 
конкурса); уверење привредног суда да кан-
дидат за директора није осуђиван правнос-
нажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (издато по објављи-
вању конкурса), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптуж-
ног предлога за кривична дела наведена у 
конкурсу (издато по објављивању конкурса), 
оверен препис/фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује), 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија извода); доказ о знању српског 
језика у складу са чланом 141 став 7 Закона 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику), очитану личну 
карту, доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који нису претходно обавља-
ли дужност директора установе, фотокопија). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о регулисању права 
и обавеза директора школе, а исти кандидат 
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доставља приликом јављања на конкурс. Кан-
дидат је дужан да попуни пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у 
штампаној форми доставља школи уз пријаву. 
Рок за пријављивање је 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе, на број телефона: 
021/2239-015. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се на 
адресу школе: Светог Саве 31, 21216 Надаљ, 
са назнаком „Конкурс за директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“

25253 Ратково
Ратка Павловића бб

тел. 025/883-041
e-mail: oscicko@gmail.com

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 и 
чланом 140 став 1 тачке 1 и 2 и чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), односно да: 1. има одго-
варајуће образовање према одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гл. РС”, бр. 11/12, 15, 13, 5/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18, 11/19), стече-
но: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, или на сту-
дијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама 
у трајању од најмање четри године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; обавезно обра-
зовање из члана 140 Закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. поседовање дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценца); 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републи-
ке Србије; 6. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова 
конкурса кандидати достављају школи уз 
попуњен пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: биографију, доказ о одговарајућем 
образовању, доказ о држављанству РС, доказ 
из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова 
морају бити у оригиналу или оверене копије, 
не старије од шест месеци. Пријаве на кон-
курс донети лично или слати на адресу: ОШ 
„Ратко Павловић Ћићко”, 25253 Ратково, Рат-
ка Павловић бб, са назнаком: „Не отварати – 
пријава за конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

Добрица 
Светог Саве 408

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства  
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично 
трумачење) кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: 1) да има одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: 1) 
професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ мастер; професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије и 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/

uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом и кратком биографијом, достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1. попуњен, одштампан и пот-
писан пријавни формулар; 2. кратку биогра-
фију (CV); 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању 
из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студује, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима које су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); 5. доказ из казнене евиденције МУП-а 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у условима из чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена копија); 
6. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија); 7. доказ одго-
варајуће високошколске установе о позна-
вању на коме се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико образовање није стечено на срп-
ском језику (оригинал или оверена копија); 8. 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима – доставља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року одосам 
дана од истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља психолошке процене са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може 
да поднесе жалбу директору, у року од осам 
дана од дана достављања решења. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује 
се нови конкурс у року од осам дана. Пријаве 
треба послати у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс – наставник разредне наста-
ве”, на адресу: ОШ „Сава Вељковић”, 26354 
Добрица, Светог Саве 408. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 013/658-009.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„3. ОКТОБАР”

26361 Локве, Лењинова 95

Наставник математике
на румунском језику,  

норма 88,89%

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у шко-
ли се остварује на румунском језику. Поред 
општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019 и 6/2020), 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019), да је 
стекао средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно вас-
питни рад – румунски језик или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; да је: 1) професор 
математике, 2) дипломирани математичар, 
3) дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, 4) дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
5) дипломирани математичар – информати-
чар, 6) професор математике и рачунарства, 
7) дипломирани математичар за математи-
ку економије, 8) професор информатике – 
математике, 9) дипломирани математичар 
– астроном, 10) дипломирани математичар 
– примењена математика, 11) дипломира-
ни математичар – математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), 
12) дипломирани информатичар, 13) мастер 
математичар, 14) мастер професор мате-
матике, 15) мастер професор математике и 
физике, 16) мастер професор математике и 
информатике, 17) мастер професор физике 
и математике, 18) мастер професор инфор-
матике и математике, 19) дипломирани про-
фесор математике – мастер, 20) дипломира-
ни математичар – мастер, 21) дипломирани 
инжењер математике – мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), 22) дипломи-
рани математичар – професор математике, 
23) дипломирани математичар – теоријска 
математика, 24) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), 25) професор хемије – матема-
тике, 26) професор географије – математи-
ке, 27) професор физике – математике, 28) 
професор биологије – математике, 29) про-
фесор математике – теоријско усмерење, 30) 
професор математике – теоријски смер, 31) 
дипломирани математичар и информатичар, 
32) дипломирани математичар – механичар, 
33) мастер професор предметне наставе; 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да имају 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или осно-

ви геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и 
информатике; 2) кандидат треба да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије, 
5) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријемни фолмулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштам-
паним пријемним формуларом достављају 
установи у оригиналу или овереном препи-
су/фотокопији и следећу документацију: 1) 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију, не старија од 6 месе-
ци); 2) уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију, не старија од 6 месеци); 
3) диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању (оверену копију); 4) 
лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер у обавези су да 
доставе диплому или уверење о завршеним 
основним академским студијама; 5) доказ о 
поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва издат од стране одговарајуће високош-
колске установе, односно уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту 
односно о положеном испиту за лиценцу; 
кандидат који нема образовање из тачке 5 
обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање 
из горе наведених дисциплина; 6) доказ 
о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (румунски језик); 7) доказ о неосуђива-
ности (прибавља се у надлежној полицијској 
управи, не старије од 6 месеци); 8) кратка 
биографија. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности 
одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у пибликацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Основна школа „3. oктобар”, 
26361 Локве, Лењинова 95, са назнаком „За 
конкурс – математика”. За све информације 
можете се обратити на телефон: 013/646-155 
или 060/2442-463.

ПИРОТ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ”

18300 Пирот, Вука Караџића 1
тел. 010/311-866

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешином – наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу  

у Димитровграду, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко  

60 дана, односно до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства  

са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидати морају 
испуњавати услове за пријем у радни однос 
утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020, у даљем 
тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (доказ доставља кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на 
српском језику). Услови из става 1 члана 139 
ЗОСОВ доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тачке 1), 
3)-5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. У погледу степена и врсте образовања, 
потребно је да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање, предвиђено чланом 140 
ЗОСОВ и сходно члану 142 став 1 ЗОСОВ – 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из члана 142 став 1 ЗОСОВ. У 
погледу степена и врсте образовања, однос-
но одговарајућег високог образовања, сходно 
члану 2 став 1 тачка 10) Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 
1/2020, 9/2020 и 18/2020), наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у основној 
музичкој школи на Одсеку за класичну музи-
ку, могу да изводе лица, и то, наставник кла-
вира: (1) дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; (2) дипломирани музичар – пија-
ниста; (3) академски музичар пијаниста; (4) 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус – клавириста; (5) мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, 
са претходно завршеним основним академ-
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ским студијама клавира. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Приликом 
подношења пријаве на конкурс, уз попуњени 
пријавни формулар и уз потписану пријаву са 
биографијом (у којој се обавезно наводи да ли 
су вршили психолошку процену способности 
код надлежне службе за послове запошља-
вања и када су је вршили), кандидат је обаве-
зан да приложи следеће доказе: да има одго-
варајуће образовање (диплома, оригинал или 
оверен препис дипломе о завршеном образо-
вању или уверење уколико није издата дипло-
ма); уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (са датумом изда-
вања не старијим од дана објављивања огла-
са, издаје надлежна ПУ); доказ о испуњености 
услова из члана 142 став 1 ЗОСОВ – оверену 
фотокопију додатка дипломи из ког се види 
да је кандидат положио испите из педаго-
гије и психологије или потврду факултета 
да је положио ове испите, односно оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од шест месеци). 
Основна музичка школа „Др Драгутин Гос-
тушки” у Пироту, као руковалац подацима о 
личности, предузимаће све потребне технич-
ке и организационе мере за заштиту личних 
података кандидата, ради спречавања случај-
ног или незаконитог уништења, или случајног 
губитка, измена, неовлашћеног откривања, 
коришћења или приступа подацима као и од 
свих незаконитих облика обраде. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
а у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Пријава са доказима о испуњености услова 
огласа, као и са обавезним контакт телефо-
ном и адресом пребивалишта, подноси се на 
горенаведену адресу (обавезно са повратни-
цом) или у просторијама секретаријата школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, са назнаком „Пријава на 
конкурс”. Ближа обавештења могу се добити 
у секретаријату школе на телефон: 010/311-
866. По завршеном конкурсу документација се 
не враћа кандидатима. Неблаговремено под-
нете пријаве и пријаве без потребне траже-
не документације неће се разматрати, као ни 
пријаве кандидата који не испуњавају услове 
у погледу образовања, врсте и степена стру-
чне спреме.

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ” 

12000 Пожаревац 
Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има: 1) више образовање, 

односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста; средње образовање 
у трајању од четири године; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна 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 мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: потпуну лич-
ну и радну биографију, са адресом и контакт 
телефоном; диплому о стеченом образовању; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни форму-
лар (образац пријавног формулара кандида-
ти преузимају са сајта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја). Кандидати 
подносе документа у оригиналу или оверене 
копије (не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом, достављају установи. Пре закљу-
чења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса преда-
та документа се неће враћати кандидатима. 
Пријаве се подносе лично или путем поште 
(са повратницом), на адресу: Предшколска 
установа „Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука 
Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара Предшколске установе 
„Љубица Вребалов” Пожаревац и преко теле-
фона: 012/210-308.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093, 324-462

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 10/2019 
и 6/2020) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
108/2015) и то: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога или психолога, односно лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање, и 
то: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и студијама 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; при чему мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе; најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство 
РС; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (овера дипломе 
не старија од 6 месеци); оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу (овера уверења не ста-
рија од 6 месеци); потврду о најмање 8 годи-
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на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; преглед кретања у служби са 
биографским подацима; доказ о стеченом 
звању уколико га је кандидат стекао; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе, уколико 
поседује; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС и извода из 
матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења из надлежне службе МУП-а да кан-
дидат није осуђиван (не старије од 30 дана); 
уверења основног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем 
нередбе о спровођењу истраге или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога (издато након 
објављивања конкурса); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења надлежног привред-
ног суда да кандидат није осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не 
старије од 30 дана); доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; уколико је канди-
дат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат (не старије од 6 месеци); оквирни 
план рада директора за време мандата. Кан-
дидат изабран за директора који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, уз напомену „Конкурс за директора 
установе – не отварати”. Због реконструкције 
школа је измештена и ради у просторијама 
ОШ „М. Р. Мирко” и Техничке школе „15. мај”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША”

11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник предметне наставе  
за стручне предмете  

– саобраћајна група предмета
за 20 часова недељно

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
за пријем у радни однос прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, а то су: да има одговарајуће обра-
зовање – дипломирани инжењер саобраћаја, 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске струдије) или завршен саобраћај-
ни факултет по програму који је важио до 10. 
септембра 2005. године (седми степен струч-
не спреме), у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Саобраћај; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да има положен стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, а ако нема потребно је 
да је на факултету положио испите из педа-
гогије или психологије; уколико по програ-
му није имао те предмете, потребно је да је 
након завршетка студија стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидат је дужан да у року од 8 
дана од изласка огласа достави: оверену 
фотокопију дипломе, доказ о неосуђиваности, 
доказ о држављанству, оверену фотокопију о 
положеном испиту за лиценцу или уверење да 
је након завршетка студија стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи. Лекарско уверење није 
потребно достављати пре закључења уговора. 
Сву потребну документацију слати у затворе-
ној коверти, на адресу школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево 
Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Наставник математике
на одређено време ради замене  

одсутне запосленог преко 60 дана,  
до повратка запослене са трудничког, 

породиљског, односно одсуства  
ради неге детета

УСЛОВИ: 1. занимање – једно од наведених: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар – информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, профе-
сор информатике – математике, дипломирани 
математичар – астроном, дипломирани мате-
матичар – примењена математика, дипломи-
рани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер 
професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломи-
рани професор математике мастер, дипло-
мирани математичар мастер, дипломирани 
инжењер математике мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар – професор математике, дипло-
мирани математичар – теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са избор-
ним 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 ака-
демско звање мастер, односно дипломира-
ни мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета 
геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност, 
3. неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или да кандидати нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да знају српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом школи достављају: 1. радну 
биографију, 2. уверење о држављанству, 3. 
диплому или уверење о стеченом образовању, 
4. уверење о положеном испиту за лиценцу 
или уверење о положеним испитима из психо-
логије, педагогије и методике од најмање 30 
бодова, од којих најмање 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом преноса бодова (уколико 
поседује), 5. уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијска управа, 6. канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потребно је тражена документа приложити 
у оригиналу или оверене фотокопије (овера 
не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о 
држављанству и о неосуђиваности не смеју 
бити старија од 6 месеци. Уколико се, уместо 
дипломе, прилаже уверење о стеченом обра-
зовању, оно не сме бити старије од 6 месе-
ци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као 
и пријаве уз које су достављене неоверене 
фотокопије потребних докумената, неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, 
лично или телефоном 026/4617-380. 

Наставник физике

УСЛОВИ: 1. занимање – једно од наведених: 
професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани 
педагог за физику и хемију, професор физи-
ке и основе технике, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор физи-
ке и математике, дипломирани астрофизи-
чар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и 
хемије за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, дипло-
мирани физичар за примењену физику, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу, дипло-
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мирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар 
за општу физику, дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, 
смер астрофизика, професор физике-инфор-
матике, дипломирани физичар-медицинска 
физика, дипломирани професор физике-мас-
тер, дипломирани физичар-мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике, мастер 
професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике-метеорологије, 
дипломирани физичар - мастер физике-ас-
трономије, дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике, дипломирани професор 
физике-хемије, мастер, дипломирани профе-
сор физике-информатике, мастер, дипломи-
рани физичар - професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер; мастер 
професор математике и физике; мастер про-
фесор информатике и физике; дипломирани 
физичар - информатичар; мастер професор 
предметне наставе; лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике; 
2. поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способност; 3. неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца и да кандидати нису 
правоснажном пресудом осуђивани за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. држављанство 
Републике Србије, 5. да знају српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: 1. радну биографију, 2. уверење 
о држављанству, 3. диплому или уверење о 
стеченом образовању, 4. уверење о положе-
ном испиту за лиценцу или уверење о поло-
женим испитима из психологије, педагогије и 
методике од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (уколико поседују), 5. уве-
рење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијска управа, 6. кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику потребно 
је да приложе доказ о знању српског језика. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Потребно је тра-
жена документа приложити у оригиналу или 
оверене фотокопије (овера не сме бити ста-
рија од 6 месеци). Уверење о држављанству 
и о неосуђиваности не смеју бити старија од  

6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, при-
лаже уверење о стеченом образовању, оно 
не сме бити старије од 6 месеци. Неблаго-
времене, непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, лично 
или телефоном: 026/4617-380.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево 

17. октобра 40
тел. 026/641-290

Оглас објављен у публикацији „Послови” дана 
03.03.2021. године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево 
17. октобра 40

тел. 026/641-290

Наставник српског језика
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и дуж-
ни су да уз пријаву на конкурс доставе прав-
но ваљане доказе (у оригиналу или оверене 
фотокопије) о испуњавању следећих усло-
ва: одговарајуће образовање, држављанство 
Републике Србије, да нису осуђивани правнос-
нажном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Попунити пријавни формулар 
који се може преузети са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и доставити са осталом 
документацијом. Образложење: чланом 155 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, прописано је заснивање радног одно-
са на одређено време у установи на основу 
конкурса, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана. Чланом 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописано 
је да директор школе доноси одлуку о распи-
сивању конкурса, као и то да конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. 
Пошто се у школи указала потреба за горе 
наведеним радним местом, директор је одлу-
чио као у диспозитиву одлуке под 1.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”

25253 Ратково 
Ратка Павловића бб

тел. 025/883-041
e-mail: oscicko@gmail.com

Стручни сарадник  
– психолог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1-5 и 
чланом 140 став 1 тачке 1 и 2 и и чланом 142 
став 1 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), односно да: 1. 
има одговарајуће образовање према одред-
бама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС”, бр. 
11/12, 15, 13, 5/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/18, 11/19), стечено: (1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, или на студијама 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; (2) на основним 
студијама у трајању од најмање четри годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
обавезно образовање из члана 140 Закона 
је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. поседо-
вање дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручних сарадника (лиценца); 4. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора 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 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 
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 којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова 
конкурса кандидати достављају школи уз 
попуњен пријавни формулар који се може 
преузети на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: биографију, доказ о одговарајућем 
образовању, доказ о држављанству РС, доказ 
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из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова 
морају бити у оригиналу или оверене копије, 
не старије од шест месеци. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве на конкурс донети лично или 
слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„Не отварати – пријава за конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање. 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
25000 Сомбор 

Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

1. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена чла-
ном 56 Правилника о систематизацији радних 
места у овој школи, односно да има стечен 4 
степен стручне спреме, средње образовање 
економске струке и најмање 3 године радног 
искуства на пословима обрачуна зарада.

2. Референт за правне, кадровске  
и административне послове

са 50% норме 

УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена чланом 
54 Правилника о систематизацији радних мес-
та у овој школи, односно средње образовање 
4. степена, економске или правне струке и 1 
година радног искуства.

3. Техничар одржавања 
информационог система  

и технологија
са 50% норме
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема предвиђена чланом 
57 Правилника о систематизацији радних мес-
та у овој школи, односно средње образовање 
4 степена и 1 година радног искуства.

ОСТАЛО: други услови предвиђени чл. 139, 
140 и 141 став 4 Закона о основама система 
и образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20); да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 
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 изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности кандидата врши надлеж-
на служба по захтеву школе. Уз пријавни 
формулар на конкурс сви кандидати треба 
да приложе: биографију (уколико је канди-

дат са радним искуством – податке о радном 
искуству и пословима које је обављао), ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми (служи и као доказ о познавању јези-
ка), потврду о радном искуству, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених. Напомена: ако 
кандидат не приложи уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених и 
потврду о некажњавању, школа их прибавља 
по службеној дужности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са свим кандидатима који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, по овом кон-
курсу, у року од 8 дана, по позиву.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5746-166

Наставник руског језика

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставни-
ка руског језика треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: а) да има одго-
варајуће образовање, предвиђено чланом 2 
став 1 тачка 12 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021) 
радно место – наставник руског језика; б) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; 
д) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”, и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не 
старије од 6 месеци (из МУП-а); личну биогра-
фију – CV. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се подносе у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 

листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разго-
вор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама Гимназије и економске школе „Јован 
Јовановић Змај” у Оџацима, Сомборска 18. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса се предају поштом на адресу: Гим-
назија и економска школа „Јован Јовановић 
Змај”, 25250 Оџаци, Сомборска 18. Пријаве се 
предају у затвореној коверти, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставника руског језика”.

Посао се не чека, посао се тражи
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СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство
на одређено време од пет година

2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор економских наука, са докторском дисер-
тацијом из уже научне области Финансије и 
рачуноводство. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуне и друге услове пропи-
сане одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други 
закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута 
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
8. марта 2018. године (5. април 2018. годи-
не – исправка; измене и допуне 13. фебруа-
ра 2019. године, 29. септембра 2020. године), 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 
01-1812 од 31. маја 2018. године, са измена-
ма и допунама од 20. децембра 2018. годи-
не и 28. септембра 2020. године, Правилника 
о ближим мимималним условима за избор у 
звања наставника на Универзитету у Новом 
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допу-
не од 8. септембра 2016. године, 22. септем-
бра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. годи-
не и 30. јануара 2020. године – аутентично 
тумачење) и Правилника о избору наставника 
и сарадника Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву приложити: 
образац – подаци о кандидату пријављеном на 
конкурс за избор у звање наставника универ-
зитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у елек-
тронској форми на ЦД-у (образац и упутство 
су доступни на сајту Универзитета у Новом 
Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију 
личне карте (у случају чиповане личне карте 
потребно је доставити очитану личну карту), 
оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није 
правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, као и све оста-
ле доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилницима Универ-
зитета и Факултета. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разма-
тране. Факултет неће враћати запримљену 
конкурсну документацију кандидатима.

ОШ „ЈОВАН МИКИЋ“
24000 Суботица

Саве Ковачевића 16

Секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 3/2017 – одлука УС, 13/2017 и 
95/2018 – аутентнчно тумачење), за пријем у 
радни однос кандидат треба да испуњава сле-
деће услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основана система образовња и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студија-
ма у трајњу од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност са 
рад са децом и ученицима; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да достави: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије; доказ да поседује одговарајуће 
образовање – оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених или оверену фотоко-
пију; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. 

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави своју професионалну биографију. Психо-
лошку процену способности кандидата за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пре закључења 
уговора о раду кандидат треба да прибави 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима. Избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитња. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У складу са чл. 154 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају у станови. Кандидати који прођу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Пријаве 
на конкурс слати на адресу школе: ОШ „Јован 
Микић”, Саве Ковачевића 16, 24000 Суботица. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ШАБАЦ

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац

Војводе Јанка Стојићевића 38

Наставник хемије
за 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка радника  

са места директора школе,  
а најдуже 4 године

Наставник разредне наставе
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог преко  
60 дана, до повратка запосленог  

са обављања функције

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба 
да испуњавају следеће услове: 1. да имају 
одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20); 
2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); 3. да нису осуђивани 
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, оду-
зимање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да имају држављан-
ство Републике Србије; 5. да знају српски и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник јесте лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс 
треба да доставе следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању у складу са 
чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20 и 
19/20); уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); доказ да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, односно српски језик (диплома издата и 
стечена на српском језику или уверење одго-
варајуће високошколске установе да је лице 
положило испит из српског језика, оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуње-
ности услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. На пријавном формулару кандида-
ти треба да допишу адресу пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон и адре-
су електронске поште ако је кандидат поседу-

је. Пријавни формулар са доказима доставити 
у року од 8 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији „Послови”, на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона: 
015/334-910, 334-911.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ“

31204 Каран
тел. 031/803-243

e-mail: os.karan@hotmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене након престанка  
дужности директора

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег висо-
ког образовања, и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да испуњава услове из чл. 142 став 1 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17), 
односно да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр.11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); 2. поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 изрече-
ну кривичну санкцију; непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. знање 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
2) оверену фотокопију индекса или уверење 
високошколске установе о положеним испи-
тима из педагогије и психологије или потвр-
ду, односно уверење високошколске установе 
да кандидат испуњава услове из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања или оверен препис или овере-
ну фотокопију лиценце за рад наставника, 
васпитача или стручних сарадника; 3) доказ 
о држављанству Републике Србије (оверен 

препис или оверену фотокопију уверења о 
држављанству); 4) доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику, пошто се сма-
тра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); 5) уверење о нео-
суђиваности. Образац пријаве под називом 
„Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања”, кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити на адресу школе: 
Основна школа „Миодраг Миловановић Луне”, 
31204 Каран, Каран бб, са назнаком: „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе, 
путем телефона: 031/803-243.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”

Уб, Краља Петра I бр. 13

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18); 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, за педагога или психолога 
школе стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета – студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) 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, одузи-
мање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања у музичкој школи, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има положен 
испит за директора установе.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: оверен препис/овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис/
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оригинал/оверену фотокопију потврде о рад-
ном стажу, најмање 8 година рада у области 
образовања (не старију од 6 месеци); ориги-
нал/оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију 
уверења да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); оригинал/оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а за кандидате који су претходно 
обављали дужност директора школе доказ о 
резултату стручно педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; 
пријаву на конкурс, са радном биографијом 
и прегледом кретања у служби са стручним 
усавршавањем, план и програм рада дирек-
тора школе. Доказ о знању српског језика, на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора 
и комплетном документацијом доставља на 
адресу школе, у затвореној коверти са наз-
наком: „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или путем поште. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе, радним 
даном од 9.00 до 11.00 часова, путем телефо-
на: 014/411-681.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОЉУБ ИЛИЋ”

14203 Драчић
тел. 014/276-104 

e-mail: osdracic@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које: испуњава услове про-
писане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
2 и чланом 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. 
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о бли-
жим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 108/2015) и то: да је стекло одго-

варајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије,мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, испуњава 
услове за наставника основне школе однос-
но за педагога и психолога школе; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање; да није правоснаж-
но осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, против кога није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; има држављанство Републи-
ке Србије; има дозволу за рад наставника, 
стручног сарадника, има обуку и положен 
испит за директора установе, најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, зна српски језик. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања дужност дирек-
тора може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву 
(својеручно потписану) учесници конкурса 
достављају следећу документацију којом 
доказују да испуњавају прописане услове: 
биографске податке са прегледом кретања у 
служби; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога (дозво-
ла за рад); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци од 
дана подношења пријаве); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење из надлежне 

службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора, издато након објављи-
вања конкурса; уверења основног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога – за наведена кривична 
дела, издато након објављивања конкурса; 
уверење привредног суда да није правоснаж-
но осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, издато након објављивања 
конкурса; доказ о знању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе; потврду о радном стажу на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал); 
доказ о психичкој, физичкој и здрвственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од шест месеци од датума обја-
ве конкурса, оригинал или оверена копија); 
доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); про-
грам рада за време трајања мандата; овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (уколико га кандидат 
поседује); извештај просветног саветника као 
доказ о резултату стручно педагошког надзо-
ра у раду кандидата (уколико нема, кандидат 
доставља краћу изјаву на околност разлога 
недостављања извештаја); доказе о својим 
стручним и организационим способностима 
(необавезно). Рок за пријављивање кандида-
та је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Благовременом пријавом на 
конкурс сматра се пријава која је непосред-
но предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока пре-
дата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или 
на дан државног празника, или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче истеком 
првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи све при-
логе који се захтевају у конкурсу. Пријаве се 
достављају непосредно секретаријату школе 
или поштом на адресу: 14203 Драчић, са наз-
наком „Конкурс за директора”. Информације 
се могу добити у секретаријату на телефон: 
014/276-104.

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник физике
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

Наставник физике
са 60% радног времена,  
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 6117.03.2021. |  Број 925 |   

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо 
образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закон и 10/2019), и то: одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 
и 11/2019) за рад на радном месту наставника 
физике; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела за која 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 малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утрђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да 
зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог сте-
пена и оверену копију дипломе основних ака-
демских студија; 2. оригинал / оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; 3. оригинал / овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, 
4. уверење о неосуђиваности, не старије од 
6 месеци (овај документ издаје МУП – поли-
цијска управа), 5. радну биографију у којој 
обавезно наводе да ли су вршили психолош-
ку процену способности код НСЗ и када су 
је вршили, телефон за контакт; 6. доказ да 
зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. 
Место рада: Врање, Пионирска 5. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или копији која је прописно оверена 
код јавног бележника. Потребна докумен-
тација, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља се школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именова-
на одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности 
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за 
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у прија-
ви назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 

испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Разговор са кандидатима обавиће 
се у просторијама школе, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве контакт телефона које су навели 
у својим пријавама. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговреме-
не, непотпуне и неразумљиве пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о јавном 
конкурсу могу се добити на телефон: 017/400-
630. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом, у затворе-
ним ковертама, са назнаком „За конкурсну 
комисију”, на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ”

Село Јелашница 
17530 Сурдулица
тел. 017/476-250

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер педагог.

Наставник биологије
на одређено време до повратка 

запосленог са места в.д. директора 
школе, за 40% радног времена

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет, мастер 
биолог.

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице 
које испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140–143 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања и наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави и: диплому или 
уверење о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену копију; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оригинал или ове-
рену копију; доказ да кандидат није осуђен 
правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019 
и 6/2020), и то: уверење суда да против кан-
дидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену копију; 
уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију. Лекарско уверење, као доказ 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, канди-
дат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документа-
цију, тј. доказе о испуњености услова, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи (поштом или лично) на горе 

наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос на одређено време (не 
отварати)”, односно са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на одређено време (не 
отварати)”. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Докази о испуњавању услова предвиђе-
них овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити овере-
ни у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени галасник РС”, 
бр. 93/2014 и 22/2015). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир 
приликом доношења одлуке о избору канди-
дата по овом конкурсу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле. Контакт телефон: 017/476-250. Пријаве се 
достављају на адресу: Основна школа „Бора 
Станковић” Јелашница, Сурдулица. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија образована од 
стране в.д. директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица 
Јадранска бб

тел. 017/815-950

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена,  

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020) и посебне услове из 
Правилника о организацији и систематиза-
цији послова ОШ „Вук Караџић” у Сурдулици. 
Кандидат треба: 1) да поседује одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140–143 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018 
и 11/2019; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утвђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар на званичној интернет 
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страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Вук 
Караџић” Сурдулица, Јадранска бб, 17530, 
Сурдулица. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: 1. попуњен и одштампан 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници МПНТР; 2. оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
не старије од 6 месеци; 3. доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (ориги-
нал или оверена фотокопија потврде – уве-
рење одговарајуће високошколске установе о 
броју оставрених бодова, односно положеним 
испитима из психологије и педагодије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне 
који ово образовање поседују, за оне који ово 
образовање не поседују, Закон сходно члану 
142 став 2 дозвољава да је ово образовање 
наставник обавезан да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од шест месеци, да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утвђено дискриминатор-
но понашање; 5. уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија), не старије од 
6 месеци; 6. доказ одговарајуће високошкол-
ске установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); 7. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија), не 
старије од 6 месеци; 8. доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Избор се врши у складу 
са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, кандидати изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве доставити лично или слати на горена-
ведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Оглас објављен 03.03.2021. године у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац 
Кнеза Милоша 13

Оглас објављен 10.02.2021. године у публи-
кацији „Послови”, број 920, поништава се у 
целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар 

Насеље Краљевица бб

Васпитач
на одређено време преко 60 дана,  
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да имају одгова-
рајуће образовање. Кандидат за радно место 
васпитача мора да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 Закона о основима сис-
тема образовања и васпитања, VI или VII 
степен стручне спреме – смер васпитач; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних 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 зако-
ном, утврђено дискриминиторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву кан-
дидати треба да доставе оверене преписе, 
и то: диплому о стручној спреми за радно 
место васпитач; уверење – потврду о нео-
суђиваности (да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (да није старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
за радно место васпитача кандидат треба 
да достави потврду високошколске устано-
ве којом се потврђује да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом 
преноса бодова или оверен документ да је 

у току студија положио испите из педаго-
гије и оверене психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу. 
Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад се доставља уз пријаву у случају 
да је одговарајуће образовање стечено ван 
територије Републике Србије. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса публикацији „Послови”, лично или 
на горенаведену адресу. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Секретар
на одређено време преко 60 дана,  
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чл. 24 Зако-
на о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове из чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и да имају одго-
варајуће образовање. Кандидат за радно 
место секретара мора да има одговарајуће 
образовање из чл. 132 и чл. 140 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019 и 6/2020): дипломирани 
правник мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
са положеним испитом за секретара (право-
судни или стручни испит за запослене у орга-
нима државне управе или државни стручни 
испит). Кандидат који нема положен стручни 
испит за секретара, дужан је да положи испит 
за лиценцу за секретара у року од две годи-
не од дана заснивања радног односа; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давања 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримини-
торно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Уз пријаву кандидати треба да доставе ове-
рене преписе и то: диплому о стручној спре-
ми за секретара; уверење – потврду о нео-
суђиваности (да није старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (да није старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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доставља кандидат пре закључења уговора 
о раду, а доказ да зна српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
се доставља уз пријаву у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање у Заје-
чару. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса публи-
кацији „Послови”, лично или на горенаведену 
адресу. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована решењем од стране дирек-
тора установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац 
Подгорац бб

Наставник предметне наставе – 
француски језик

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

44,40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и то: 1) да има одгова-
рајуће образовање прописано Законом и Пра-
вилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављење мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености наведених услова, и 
то тачке 1, 3-5, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре 
закључења уговора. 

ОСТАЛО: Наставник, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 

педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-
ке 1) подтачке (1) одељка „Остало” мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне инеблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1) пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; 2) уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 3) извод 
из матичне књиге рођених; 3) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању; 4) доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику, пошто се сматра 
да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад); 5) уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано (уверење 
МУП-а); 6) краћа животна и радна биогра-
фија. Лекарско уверење кандидат прилаже 
непосредно пре закључења уговора о раду. 
Одлуку о избору кандидата конкурсна коми-
сија ће донети у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
послати на адресу: ОШ „Ђорђе Симеоновић”, 
19233 Подгорац (са назнаком „За конкурс“). 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти на број: 030/2460-294, 060/4602-905 или на 
мејл школе: ospod@ptt.rs.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

23000 Зрењанин 
Цара Душана 80/а

Секретар установе
на одређено време ради  

замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17, 95/18 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и усло-
ве утврђене у члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о организацији и системати-
зацији послова, и то: 1) да има одговарајуће 
образовање: а) високо образовање на сту-
дијама 2. степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или б) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван 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 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попу- 
њен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне 
спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
које према подацима из казнене евиденције 
издаје полицијска управа, не старије од дана 
објављивања конкурса; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија). Напоме-
на: све фотокопије које се подносе уз пријаву 
на конкурс морају бити оверене од стране 
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јавног бележника – нотара. Рок за подношење 
пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Ђура Јакшић” Зрењанин, Цара 
Душана 80/а, са назнаком „За конкурс – секре-
тар установе”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве конкурсна комисија неће разматрати. 
Документација коју кандидати доставе на кон-
курс се не враћа. Потпуне информације канди-
дати могу добити од директора школе, путем 
телефона: 023/566-208.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

23217 Александрово
Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС и 113/17), треба да испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020) и то да: 1. има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета и студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном 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, одузи-
мање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог 
конкурса прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Уз пријаву на конкурс потребно 
је приложити: 1. попуњен пријавни форму-

лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; 2. биографију; 3. оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, 4. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; 5. оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (да није старије од 6 месеци); 
6. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству (да није старије од 6 
месеци); 7. оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин 
Жарка Зрењанина 4

Наставник предметне наставе 
енглески језик

у другом циклусу основног образовања 
и васпитања, на одређено време  
ради замене одсутног запосленог  

преко 60 дана, са 44,44%  
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 
140, 142, 143 и 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (даље: Закон) и 
у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, а 
то су: 1. да има одговарајуће образовање и 
то: А) високо образовање на студијама 2. 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 
или Б) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.септембра 2005. године; изузет-
но: наставник и васпитач јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама 1. степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 

дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 став 1 
Закона). Ово образовање наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образо-
вање из члана 142 став 1 Закона. У складу са 
чланом 143 Закона, када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника; 
када је образовање стечено у систему војног 
школства, испуњеност услова у погледу сте-
ченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
утврђује решењем министар; када је образо-
вање стечено у иностранству, испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе 
и мишљења одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар. 
Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце 
послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи), 2. лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника са радним стажом стеченим ван 
установе, под условима и на начин утврђе-
ним за приправнике (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), 
3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запос-
леног (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 4.сарадник у 
предшколској установи (ако има образовање 
из члана 142 Закона), 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из енглеског јези-
ка може да изводи лице које је стекло високо 
образовање и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижев-
ност; дипломирани филолог англиста; дипло-
мирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност). Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, 
култура, модул Енглески језик и књижевност;  
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Енглески језик и књижевност; Англистика, 
Енглески језик и књижевност са другом стра-
ном филологијом; 2. да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије, 
5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат је дужан да обавезно дос-
тави: 1. пријавни формулар, 2. доказ о одго-
варајућем високом образовању, А) оверену 
фотокопију дипломе/уверења траженог сте-
пена и врсте образовања, а лице које је 
стекло академско звање мастер, подноси и 
оверену фотокопију дипломе, односно уве-
рења о стеченом образовању на основним 
академским студијама из области предмета, 
односно на студијским групама/програмима: 
Језик, књижевност, култура, модул Енглески 
језик и књижевност; Енглески језик и књи-
жевност; Англистика, Енглески језик и књи-
жевност са другом страном филологијом. 
Лица која су образовање стекла у некој од 

република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140 Закона или су образовање 
стекли у систему војног школства или у 
иностранству, као доказ о испуњености усло-
ва у погледу стеченог образовања, за радно 
место за које конкуришу достављају оверену 
фотокопију решења министарства надлеж-
ног за послове образовања (члан 143 Зако-
на). Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (ове-
рена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа, односно уверења или дру-
гог одговарајућег документа о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току 
студија или доказа о положеном стручном 
испиту, односно положеном испиту за лицен-
цу), пожељно је да доставе кандидати који 
то поседују; 3. уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија; 4. извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверена фотокопија; 5. доказ да није осуђи-
ван (за горе наведена дела у тачки 3.) који 
није старији од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија, 6. доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, (диплома/
уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2. сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 
6). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат 

пре закључења уговора о раду. Услови тра-
жени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за наставника 
енглеског језика у публикацији „Послови”. 
Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У 
обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације 
обратити се на телефон школе: 023/867-001.

www.nsz.gov.rs
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

 – незапослена лица која траже запослење 
– запослени који траже промену запослења 
– друга лица која траже запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб 
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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