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БЕОГРА Д

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Сходно члану 34 Закона о јавном тужилаштву 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 
121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 и 
63/16), чл. 49, 51, 54, 55, 56 и чл. 61 Закона о 
државним службеницима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/2020), чланова 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 и 16 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник Републике 
Србије“ број 2/19) и Правилника о саставу 
конкурсне комисије, начину провере компе-
тенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јав-
ним тужилаштвима („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 30/19), чланова 11, 16 и 23 
Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Првом основном 
јавном тужилаштву у Београду А. бр. 70/19 од 
28.3.2019. године, са изменама и допунама од 
4.6.2019. године, 6.11.2019. године, 22.3.2021. 
године и 31.5.2021. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У ПРВОМ ОСНОВНОМ 
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ 

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Прво основно јавно тужилаштво у Београ-
ду, Катанићева 15, Београд – ГО Врачар

II Радна места која се попуњавају : 

1. Радно место записничар  
у звању референта

7 извршилаца

Опис послова: Обавља све дактилографске 
послове у предметима додељеним у рад јав-
ном тужиоцу код кога је распоређен, куца 
записнике и све остале диктате по налогу 
јавног тужиоца, сређује списе по одредба-
ма Правилника о управи у јавним тужилашт-
вима и обавља потребне техничке послове у 
вези са предистражним и истражним поступ-
ком, поступа по наредбама са записника, води 
рачуна о уредности списа и води попис спи-
са, по налогу шефа дактилобироа обавља и 
послове дактилографа у дактилобироу, стара 
се о чувању и преносу података, доступности 
материјала, исправности биротехничке опреме 
и рационалном коришћењу канцеларијског и 
другог потрошног материјала, обавља и друге 
послове по налогу тужиоца, шефа дактилоби-
роа и секретара тужилаштва.

Услови: средња стручна спрема друштвеног или 
техничког смера у трајању од три или четири 
године, најмање две године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место техничар за ИТ 
подршку у звању референта

1 извршилац

Опис послова: Инсталира и одржава систем и 
комуникациони софтвер, рачунарске мреже, 

штампаче и другу периферну опрему, инста-
лира и одржава активну и пасивну комуни-
кациону опрему, администрира ЛАН Тужи-
лаштву, пружа основно упознавање корисника 
са начином рада помоћу рачунара и прикљу-
чење на интернет, прати вирусне програме на 
интернету и примењује антивирусне заштите, 
води евиденцију информатичке, телекомуни-
кационе опреме и осталих основних средстава 
у Тужилаштву, води рачуна о њиховој исправ-
ности, евидентира потребе за поправкама као 
и потребе за набавком истих, израђује пратећу 
документацију, помаже у спровођењу стати- 
стичких послова и обавља и друге послове по 
налогу секретара тужилаштва.

Услови: средња стручна спрема природног или 
техничког смера у трајању од четири године, 
најмање две године радног искуства у струци 
и положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на радном месту

III Општи услови за запослење за 
сва радна места: да је учесник конкурса 
држављанин 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, да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (члан 
45 став 1 Закона о државним службеницима).

IV У изборном поступку комисија ће про-
верити опште и посебне функционалне 
компетенције и понашајне компетенције, 
након чега ће комисија обавити разговор 
са кандидатима, по следећим фазама:

1. Провера општих функционалних ком-
петенција (за сва радна места), и то:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писаном симулацијом).

2. Провера посебних функционалних 
компетенција
Посебне функционалне компетенције које ће 
се проверавати у изборном поступку су:

За радно место под бројем 1 – Записни-
чар :
- Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови – 
канцеларијско пословање, припрема материја-
ла и вођење записника (провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за 
област рада дактилобиро – познавање про-
писа релевантних за надлежност и организа-
цију јавног тужилаштва (провера ће се вршити 
писаним тестом и разговором са кандидатом).
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место запинсичар – познавање релевантних 
прописа из делокруга органа – Правилник о 
управи у јавним тужилаштвима (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом).

За радно место под бројем 2 – техничар за ИТ 
подршку:
- Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови – 
Microsoft Office paket, други релевантни соф-
твери и интернет технологије (провера ће се 
вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом).

- Посебна функционална компетенција у 
области рада информатички послови – посе-
довање знања и вештина за имплементацију и 
одржавање пословног софтвера у оквиру пра-
восудног информационог система и познавање 
прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију јавног тужилаштва.
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место техничар за ИТ подршку – познавање 
подзаконских аката, интерних процедура и 
других аката органа релевантних за обављање 
послова радног места.

3. Након провере општих и посебних 
функционалних компетенција спро-
вешће се провера понашајних компетен-
ција (за оба радна места), и то: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет – проверу понашајних компетен-
ција врши дипломирани психолог на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Након провере понашајних компе-
тенција конкурсна комисија ће обавити 
интервју са кандидатима (за оба радна мес-
та) који подразумева разговор са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на радном 
месту и прихватања вредности државних орга-
на.

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од два месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмет-
ном конкурсу. База питања за проверу општих 
функционалних компетенција биће објављена 
на интернет страници тужилаштва (www.prvo.
os.jt.rs).

О датуму и месту провере функционалних ком-
петенција кандидати ће бити накнадно оба-
вештени на начин на који су се одлучили да 
примају обавештења у вези са конкурсом.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене ком-
петенције, искључују се из даљег изборног 
поступка.

V Место рада: за оба радна места место рада 
је Прво основно јавно тужилаштво у Београду, 
Катанићева 15 – ГО Врачар.

VI Адреса на коју се подносе пријаве за 
сва радна места : Прво основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Београд, Катанићева 15, са 
назнаком: „За јавни конкурс“.

VII Лица задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Владимир 
Севић, секретар тужилаштва, тел. 011/6354-
748 и Марко Ђурашевић, виши тужилачки 
сарадник, тел. 011/6354-742.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Пријава на конкурс у државном 
органу садржи: податке о конкурсу; личне 
податке; адресу становања; телефон, елек-
тронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за 
заснивање радног односа; податак о знању 
рада на рачунару; податак о знању страног 
језика; додатне едукације; радно искуство; 
посебне услове; добровољно дату изјаву о 
припадности националној мањини; посебне 
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изјаве од значаја за учешће у конкурсним 
поступцима у државним органима. Пријава 
на конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огла-
са. Пријава на конурс подноси се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници 
Првог основног јавног тужилаштва у Београ-
ду (www.prvo.os.jt.rs) или у штампаној верзији 
у Секретаријату тужилаштва, Катанићева 15, 
кабинет 4001. Приликом пријема пријаве на 
јавни конкурс пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује на јавном кон-
курсу. Подносилац пријаве биће обавештен о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве на начин на који је у пријави 
назначио за доставу обавештења.

Списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење на радном месту и међу којима 
се спроводи изборни поступак, објављује се 
на интернет презентацији тужилаштва према 
шифрама њихове пријаве.

IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс су: писани доказ о знању рада на 
рачунару (кандидати који уз образац пријаве 
доставе писани доказ о знању рада на рачу-
нару биће ослобођени провере компетенције 
„дигитална писменост“, осим ако конкурсна 
комисија одлучи да приложени доказ не може 
да се прихвати као доказ којим се кандидат 
ослобађа провере ове компетенције).

X Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (не старије од 6 месеци); потвр-
да да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (само они кандида-
ти који су радили у државном органу); дипло-
ма којом се потврђује стручна спрема; доказ 
о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); 

Кандидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са комисијом 
позваће се да у року од пет радних дана од 
дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на надресу наведену у 
огласу. 

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.

Сви докази прилажу се у оригиналу или ове-
реној фотокопији код јавног бележника (изу-
зетно 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 основ-
ним судовима, односно општинским управама. 

Доказе о испуњености услова за запослење 
који су садржани у службеним евиденцијама 
прибавља државни орган, осим ако кандидат 
не изјави да ће сам доставити потребне дока-
зе.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке 
о којима се води евиденција по службеној дуж-
ности или да ће то кандидат учинити сам. 

Документа о којима се се води евиденција 
по службеној дужности су: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, уверење да није осуђиван, уве-
рење о положеном правосудном испиту. 

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на сајту Првог 
основног јавног тужилаштва у Београду www.
prvo.os.jt.rs.

XI Трајање радног односа: За сва наве-
дена радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду трајању од шест месеци. Кан-
дидати 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 поло-
женим државним стручним испитом/право-
судним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Од обавезе пола-
гања државног испита исзузети су кандидати 
који су положили правосудни испит.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање, на порталу 
е-Управе, као и на интернет презентацији и 
огласној табли Првог основног јавног тужи-
лаштва у Београду.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА 
И ЕНЕРГЕТИКЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 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“, брoj 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-6012/2021 од 29. јуна 2021. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуња-
вају: Министарство рударства и енергетике, 
Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају: 

1. Републички енергетски инспектор 
за проверу тачности података на 
основу којих енергетски субјекти 

доказују своје обавезе
у звању самостални саветник,  

Група за енергетску инспекцију,  
Сектор за инспекцијски надзор

1 извршилац

Oпис послова: спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у складу за законом 
којим се уређује ефикасно коришћење енер-
гије, води евиденције о извршеним инспек-
цијским надзорима и прикупља и евиденти-
ра податке у јединственом функционалном 
информационом систему е-Инспектор; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима 
и закључује споразуме о признавању прекр-
шаја; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
учествује у припреми предлога иницијатива за 
измене и доношење нових прописа; израђује 
извештаје о испуњености услова и захтева 
утврђених прописима за обављање енергет-
ске делатности; припрема и обавља редовне 
и ванредне инспекцијске провере података и 
евиденција на основу којих испуњеност својих 
обавеза из закона којим се уређује енерге-
тика доказују обвезници стављања биогори-
ва на тржиште Републике Србије, енергетски 
субјекти који обављају делатности у области 
нафте и гаса, енергетски субјекти који су 
стекли статус повлашћеног произвођача, при-
временог повлашћеног произвођача и произ-
вођача електричне енергије из обновљивих 
извора енергије, статус повлашћеног произ-
вођаче топлотне енергије, енергетски субјекти 
који су дужни да формирају обавезне и опе-
ративне резерве и енергетски субјекти који 
обављају делатност производње, дистрибуције 
и снабдевања топлотном енергијом; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, положен 
испит за инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за праћење, 
извештавање и учествовање у 

припреми законске регулативе у 
области финансијског пословања 

буџетских корисника
у звању саветник, Група за буџет и 

аналитичко-планске послове, Одељење 
за материјално-финансијске послове, 

Секретаријат Министарства
1 извршилац

Опис послова: Прати законска и подзакон-
ска акта у области финансијског пословања 
буџетских корисника и припрема предло-
ге подзаконске регулативе за коришћење и 
располагање средствима буџетских корис-
ника; учествује у изради предлога годишњег 
финансијског плана Министарства и припре-
ма извештаје о изменама; прати међународне 
стандарде у области буџетског рачуновод-
ства и пословања корисника јавних средста-
ва; учествује у поступку укњижења имови-
не Министарства и сарађује са Републичком 
дирекцијом за имовину Републике Србије; 
учествује у припреми предлога за Владу и 
осталих информација везаних за примања и 
издатке из буџетских средстава; учествује у 
изради и уноси план на месечном нивоу за 
потребе додељивања месечних квота у сис-
тему Управе за трезор; евидентира и прати 
реализацију буџета у складу са одобреним 
месечним квотама и предлаже одговарајуће 
активности; припрема извештаје, информа-
ције, анализе и друге материјале из свог дело-
круга, као и одговоре на посланичка питања и 
питања по захтевима за приступ информација-
ма од јавног значаја; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од наjмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за припрему 
пројеката који се финансирају из 

фондова ЕУ и међународне помоћи
у звању самостални саветник,  

Одсек за управљање пројектима, 
Одељење за управљање пројектима  

и стратешко планирање у енергетици
1 извршилац

Опис послова: Координира израду прилога у 
припреми стратешких и програмских докуме-
ната за финансирање из фондова ЕУ и међуна-
родне помоћи; води послове идентификације 
и формулације пројеката за коришћење сред-
става из фондова ЕУ и међународне помоћи; 
координира припрему предлога пројеката и 
прати израду релевантне пројектне документа-
ције (студије изводљивости и слично) у одго-
варајућем формату, у складу са процедурама; 

организује активности у вези са планирањем 
потребног националног суфинансирања; кон-
тролише спровођење препорука ревизора и 
спроводи правила и принципе неопходне за 
успостављање, функционисање и одрживост 
децентрализованог управљања средствима 
ЕУ у оквиру надлежности Одсека; учествује у 
раду релевантних секторских група за припре-
му пројеката; сарађује са националним, ЕУ и 
међународним институцијама релевантним за 
програме и пројекте ЕУ и међународних дона-
тора; обавља друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено- хума-
нистичких 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 наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање пет година радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

4. Радно место за припрему 
програмских докумената

у звању саветник, Одсек за управљање 
пројектима, Одељење за управљање 
пројектима и стратешко планирање  

у енергетици
1 извршилац

Опис послова: Учествује у изради стратешких 
и програмских докумената за финансирање 
из ЕУ фондова и међународне помоћи из свог 
делокруга; информише заинтересоване стране 
у процесу програмирања ИПА и међународне 
помоћи и израђује (нацрте) предлога пројека-
та, прати израду релевантне пројектне доку-
ментације и уноси их у информациони систем 
ISDACON и друге базе података о пројектима 
и води евиденцију о њима; прикупља инфор-
мације и припрема извештаје о програмирању 
предлога пројеката; прикупља информације о 
потенцијалним изворима финансирања пројека-
та, као и о могућностима и користима од учешћа 
у програмима и припрема извештаје; прати 
активности које се односе на припрему докумен-
тацијe за информисање јавности у вези с прет-
приступним фондовима ЕУ; спроводи препоруке 
ревизора, као и принципе и правила неопходна 
за успостављање, функционисање и одрживост 
децентрализованог система управљања фондо-
ва ЕУ у оквиру надлежности Одсека; припрема 
извештаје о процесу програмирања и препоруке 
за његово унапређење; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких наука или друштве-
но-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од наjмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Зако-
на о државним службеницима, кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима, доступна су сва радна места 
и избор кандидата се врши на основу провере 
компетенција. Изборни поступак спроводи се 
из више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фазе у којој 
се спроводи интервју са комисијом.

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

Провера општих функционалних компетенција 
за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено); 
2. дигитална писменост – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару); 
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседо-
вању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о поседо-
вању 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 извр-
ши провера наведене компетенције, ако уви-
дом 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. 

Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја Службе за 
управљање кадровима о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу 
кандидатима који буду испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
вршиће се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција инспек-
цијски послови (општи управни поступак и 
управни спорови, поступак инспекцијског над-
зора и основе методологије анализе ризика), 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
енергетици), усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција реле-
вантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о комуналним делатностима), усменом 
симулацијом;
- посебна функционална компетенција возачки 
испит (Б категорија), увидом у оверену фото-
копију возачке дозволе.

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција финан-
сијско-материјални послови (планирање буџе-
та и извештавање), усменом симулацијом; 
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- посебна функционална компетенција сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација), 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон о 
министарствима), усменом симулацијом.

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција стра-
ни језик (енглески језик, ниво Б2), писмено, 
путем теста;
- посебна функционална компетенција посло-
ви управљања фондовима ЕУ и међународ-
ном развојном помоћи (механизми, процедуре 
и инструменти планирања и програмирања 
средстава ЕУ фондова (ИПА и ЕСИ фондови) 
и развојне помоћи у различитим областима), 
усменом симулацијом; 
- посебна функционална компетенција про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уредба о 
управљању програмима претприступне помоћи 
Европске уније у оквиру компоненте I Инстру-
мента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у 
транзицији и изградња институција за период 
2007–2013. године, Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи европске уније 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014–2020. године, Уредба 
о управљању капиталним пројектима), усме-
ном симулацијом. 

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција стра-
ни језик (енглески језик, ниво Б2), писмено, 
путем теста;
- посебна функционална компетенција посло-
ви управљања фондовима ЕУ и међународ-
ном развојном помоћи (механизми, процедуре 
и инструменти планирања и програмирања 
средстава ЕУ фондова (ИПА и ЕСИ фондови) 
и развојне помоћи у различитим областима, 
ИПА програмирање и приоритизација пројект-
них идеја, писање програмских и пројектних 
докумената), усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција про-
фесионално окружење, прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Уредба о 
управљању програмима претприступне помоћи 
Европске уније у оквиру компоненте I Инстру-
мента претприступне помоћи (ИПА) – Помоћ у 
транзицији и изградња институција за период 
2007–2013. године, Уредба о управљању про-
грамима претприступне помоћи европске уније 
у оквиру инструмента за претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014–2020. године, Уредба 
о управљању капиталним пројектима), усме-
ном симулацијом. 

Провера понашајних компетенција за сва извр-
шилачка радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, и савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних орга-
на – провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се 

шаљу поштом на адресу: Министарство рудар-
ства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 
Београд, или се предају непосредно на писар-
ници Министарства рударства и енергетике, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком 
„За јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ких радних места”. 

V Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44 и 
Љубица Хорват 011/360-44-45.

VI 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 најмање 
шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса 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 кадро-
вима и Министарства рударства и енергетике 
или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства рударства и енергетике, Београд, 
Немањина 22-26. 

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 кандида-
та међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX 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 фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство), а за радно 
место под редним бројем 1. и оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном 
испиту за инспектора, као и оверена фотоко-
пија возачке дозволе о положеном возачком 
испиту Б категорије.

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. 

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 основ-
ним судовима, судским јединицама, пријем-
ним 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 општин-
ским управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и орибављају личне податке о 
чињеницима садржаним у службеним евиден-
цијама, 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 рође-
них, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима / 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном испиту за инспектора и 
возачка дозвола о положеном возачком испиту 
Б категорије. Потребно је да учесник конкурса 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 
који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених 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 (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 
Министарства рударства и енергетике. 

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац за 
свако радно место посебно.

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 оригина-
лу или овереној фотокопији, према услову о 
дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За сва четири рад-
на места радни однос заснива се на неодређе-
но време.

XII 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 
поступци ће се спровести, почев од 12. окто-
бра 2021. године, о чему ће учесници конкурса 
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бити обавештени писаним путем на адресе 
које су навели у својим пријавама или путем 
електронске адресе.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција  обавиће се 
у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно 
крило) или у просторијама Министарства рудар-
ства и енергетике. 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 електронске 
адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном року. Положен државни стручни испит 
није услов, нити предност за заснивање радног 
односа. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу. 
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци – државни службеник на 
пробном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

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 рад-
ног односа (ова напомена се односи на радно 
место под редним бројем 1.).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије 
које је именовао министар рударства и енер-
гетике.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mre.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa рударства и енергетике; на 
интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Уп-
раве, на интернет презентацији, огласној таб-
ли и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола.

АДВОКАТ БОРОЈЕВИЋ Б. ЉИЉАНА
11070 Нови Београд

Палмира Тољатија 60/15
тел. 063/8398-628, 064/3023-661

Адвокатски приправник
по уговору о волонтирању,  

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: дипломирани правник, познавање 
рада на рачунару (Microsoft Office). Прија-
ве слати na e-mail: advljiljab@gmail.com или 
katarinamvucenov@gmail.com, до 08.10.2021. 
године.

НОВИ ПАЗАР

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Житни трг 16

тел. 020/313-266

Секретар Суда у звању  
самостални саветник

систематизовано под редним бројем 
1.а члан 12 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем суду у Новом Пазару

Опис послова: помаже председнику Суда у 
пословима судске управе у складу са Зако-
ном о уређењу судова и Судским пословни-
ком, а нарочито: помаже председнику Суда 
у обављању поверљивих и осталих послова 
судске управе, обавља послове који доприно-
се остваривању функције председника суда, 
послове уређивања унутрашњег пословања 
у Суду, прима странке који се обраћају суд-
ској управи, израђује нацрте нормативних 
аката, припрема акте о правима из радног 
односа запослених, израђује нацрте решења о 
заснивању и престанку радног односа и друга 
решења о правима и обавезама запослених у 
суду која проистичу из радних односа, прима 
захтеве за изузеће и израђује нацрте одлука 
по примљеним захтевима, припрема и рефе-
рише нацрте одговора по поднетим притуж-
бама, ургенцијама и представкама странака, 
сачињава потребне извештаје по притужбама, 
ургенцијама и представкама, у складу са Суд-
ским пословником, спроводи поступке јавних 
набавки у складу са Законом о јавним набав-
кама и друге послове по налогу и овлашћењу 
председника Суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке 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, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен правосудни испит 
и најмање две године радног искуства у стру-
ци након положеног правосудног испита и 
потрбене компетенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза 
у којима се проверавају опште функционал-
не, потом посебне функционалне и након 
тога понашајне компетенције. Након провере 
понашајних компетенција Комисија ће обави-
ти интервју са кандидатима. Вредновање сва-
ке компетенције, као и вредновање интервјуа 
са комисијом исказује се бодовима, а укупан 
број бодова који се могу доделити кандидату 
је 60. Кандидати који освоје један бод у про-
вери одређене компетенције не могу учество-

вати у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази и биће искључени из даљег 
изборног поступка.

Провера општих функционалних компетен-
ција: Кандидатима који учествују у изборном 
поступку вршиће се најпре провера општих 
функционалних компетенција и то: 1. из 
области знања – организација и рад држав-
них органа Републике Србије, 2. из области 
знања и вештина – дигитална писменост и 3. 
из области знања и вештина – пословна кому-
никација. Опште функционалне компетенције 
Комисија ће проверавати редоследом како је 
наведено. Компетенција „организација и рад 
државних органа“ Републике Србије провера-
ваће се путем теста који ће се састојати од 20 
питања. Кандидати тест решавају заокружи-
вањем једног од више понуђених одговора. 
Тест ће саставити Комисија методом случајног 
избора из базе питања (у бази питања нала-
зе се и тачни одговори), која је објављена на 
интернет презентацији Вишег суда у Новом 
Пазару (www.np.vi.sud.rs). Кандидати ће тест 
радити у писменој форми. Време за израду 
теста је један сат, а кандидати ће се непо-
средно усмено обавестити о резултатима тес-
та након истека времена за његово решавање. 
Компетенција „дигитална писменост“ провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачу-
нару. Кандидатима ће се поставити задаци 
који су објављени на интернет презентацији 
Вишег суда у Новом Пазару. Време за израду 
задатка је један сат. Уколико неко од канди-
дата поседује сертификат, односно уверење 
о познавању рада на рачунару, Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли ће исти бити прихваћен уместо тестовне 
провере. Компетенција „пословна комуника-
ција“ провераваће се решавањем теста који 
ће се радити у писменој форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора и решавањем поставље-
них задатака који ће бити објављени на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару. 
Време за израду задатка је 45 минута. Након 
провере општих фукционалних компетенција 
кандидатима који не буду искључени из даљег 
изборног поступка вршиће се провера посеб-
них функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: У изборном поступку кандидатима ће се 
проверавати посебне функционалне компетен-
ције и то:
1. из оквира посебних функционалних компе-
тенција за радно место провераваће се позна-
вање прописа: Судски пословник и Закон о 
државним службеницима;
2. из оквира посебне фукнционалне компетен-
ције за област рада судска управа провера-
ваће се: поседовање знања и вештина у изра-
ди нацрта решења која произилазе из радних 
односа, поступању по притужбама странака, 
захтева за изузеће и других представки грађа-
на.

Редослед провере: Провера посебних функ-
ционалних компетенција вршиће се горе 
наведеним редоследом, с тим да се писмена 
и усмена провера не могу обавити у истом 
дану. Компетенција познавање прописа: Суд-
ски пословник и Закон о државним службени-
цима провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 15 питања. Кандидати тест реша-
вају заокруживањем једног од више понуђе-
них одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији 
Вишег суда у Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). 
Кандидати ће тест радити у писаној форми. 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Администрација и управа

Време за израду теста је један сат. Максимал-
на број бодова на тесту је 15. Компетенција 
поседовање знања и вештина у изради нацр-
та решења која произилазе из радних односа, 
поступању по притужбама странака, захтева 
за изузеће и других представки грађана про-
вераваће се усменим путем, што подразумева 
разговор са кандидатом где кандидат у усме-
ном облику даје предлог решења одређеног 
задатка који је типичан за обављање послова 
на радном месту секретар суда. Свим кандида-
тима ће се поставити исти задатак, а време за 
припрему кандидата је 15 минута. Максимал-
на број бодова на тесту је 5. Максималан број 
бодова приликом провере посебних функцио-
налних компетенција је 20.

Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетен-
ције: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, и савесност, 
посвећеност и интегритет. Провера понашај-
них компетенција обавиће се путем упитника 
а испитавање путем упитника обавиће дипло-
мирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Након фазе провере понашајних компе-
тенција спровешће се фаза интервјуа са кан-
дидатима, који подразумева разговор чланова 
Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа.

Судијски помоћник – судијски 
сарадник у звању саветник

систематизовано под редним бројем 
2.а члан 12 Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем суду у Новом Пазару

2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са 
радом Суда у појединим предметима, израђује 
нацрте судских одлука, узима на записник туж-
бе, предлоге и друге поднеске и изјаве стра-
нака, припрема правне ставове за публико-
вање, врши и друге послове било самостално 
било под надзором или упутствима судије и 
председника суда и поступа по свим налозима 
председника суда.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потрене компе-
тенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, 
потом посебне функционалне и након тога пона-
шајне компетенције. Након провере понашај-
них компетенција Комисија ће обавити интервју 
са кандидатима. Вредновање сваке компетен-
ције, као и вредновање интервјуа са комисијом 
исказује се бодовима, а укупан број бодова који 
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати 
који освоје један бод у провери одређене компе-
тенције не могу учествовати у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази и биће 
искључени из даљег изборног поступка.

Провера општих функционалних компетенција: 
Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку вршиће се најпре провера општих функцио-
налних компетенција и то: 1. из области знања 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије, 2. из области знања и вештина 
– дигитална писменост и 3. из области знања и 
вештина – пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције Комисија 
ће проверавати редоследом како је наведе-
но. Компетенција „организација и рад држав-
них органа Републике Србије“ провераваће се 
путем теста који ће се састојати од 20 питања. 
Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора 
из базе питања (у бази питања налазе се и 
тачни одговори) која је објављена на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару 
(www.np.vi.sud.rs). Кандидати ће тест ради-
ти у папирној форми. Време за израду теста 
је један сат, а кандидати ће се непосредно 
усмено обавестити о резултатима теста након 
истека времена за његово решавање. Компе-
тенција „дигитална писменост“ провераваће 
се израдом практичног задатка на рачунару. 
Кандидатима ће се поставити задаци који су 
објављени на интернет презентацији Вишег 
суда у Новом Пазару. Време за израду задат-
ка је један сат. Уколико неко од кандида-
та поседује сертификат односно уверење о 
познавању рада на рачунару, Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли ће исти бити прихваћен уместо тестовне 
провере. Компетенција „пословна комуника-
ција“ провраваће се решавањем теста који 
ће се радити у папирној форми. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора и решавањем поставље-
них задатака који ће бити објављени на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару. 
Време за израду задатка је 45 минута. Након 
провере општих фукционалних компетенција 
кандидатима који не буду искључени из даљег 
изборног поступка вршиће се провера посеб-
них функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: У изборном поступку кандидатима ће се 
проверавати посебне функционалне компетен-
ције и то: 1. из оквира посебних функционал-
них компетенција за радно место провераваће 
се познавање материјалних и процесних про-
писа релевантних за надлежност суда; 2. из 
оквира посебне фукнционалне компетенције 
за област рада провераваће се: поседовање 
знања и вештина у изради нацрта судских 
одлука и других аката, вештина презентације 
и извештавања у предметима.

Редослед провере: Провера посебних функ-
ционалних компетенција вршиће се горе наве-
деним редоследом, с тим да се писмена и 
усмена провера не могу обавити у истом дану.

Компетенција „познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
суда“ провераваће се путем теста који ће се 
састојати од 15 питања. Кандидати тест реша-
вају заокруживањем једног од више понуђених 
одговора. Тест ће саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Вишег 
суда у Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs). Кан-
дидати ће тест радити у писаној форми. Време 
за израду теста је један сат. Максимална број 
бодова на тесту је 15.

Компетенција „поседовање знања и вешти-
на у изради нацрта решења која произилазе 

из радних односа, поступању по притужбама 
странака, захтева за изузеће и других пред-
ставки грађана“ провераваће се усменим 
путем, што подразумева разговор са кандида-
том где кандидат у усменом облику даје пред-
лог решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту 
судијски помоћник. Свим кандидатима ће се 
поставити исти задатак, а време за припре-
му кандидата је 15 минута. Максималан број 
бодова на тесту је 5. Максималан број бодова 
приликом провере посебних функционалних 
компетенција је 20.

Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетен-
ције: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, и савесност, 
посвећеност и интегритет. Провера понашај-
них компетенција обавиће се путем упитника, 
а испитавање путем упитника обавиће дипло-
мирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Након фазе провере понашајних компе-
тенција спровешће се фаза интервјуа са кан-
дидатима, који подразумева разговор чланова 
Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа.

Саветник за послове малолетничке 
делинквенције и контролу васпитних 

мера у звању саветник
систематизовано под редним бројем 
3 члан 12 Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем суду у Новом Пазару

Опис послова: на захтев судије обавља раз-
говоре са малолетним оштећеним и сведоци-
ма у правцу психолошке подршке и припреме 
за давање исказа пред сдудом; обавља уло-
гу помоћног субјекта испитивања, преко кога 
судија посебно поставља питања малолетном 
оштећеном или сведоку; на основу интервијуа 
са малолетним оштећеним или сведоком даје 
грубу процену о његовом психолошком стату-
су или развоју и способности да у поступку да 
валидан исказ; са руководиоцем одељења оби-
лази малолетнике у притвору, прихватилишту, 
установи у складу са законом води уписнике 
васпитних мера и мера безбедности, формира 
и води предмете извршења; успоставља непо-
средну сарадњу са свим институцијама заду-
женим за реализацију васпитних мера, кон-
тролише и прати реализацију свих васпитних 
мера, а заједно са судијом контолу заводских 
васпитних мера доставља налоге родитељи-
ма и малолетницима у оквиру васпитне мере 
појачаног надзора родитеља; самостално одр-
жава рочишта ради контроле васпитних мера; 
обавља припрему и упућује малолетнике на 
реализацију васпитне мере из чл. 21 Закона 
о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривично правној заштити малолетних лица; 
на крају године сачињава статистички и ква-
литативни извештај о извршењу васпитних 
мера; самостално обрађује и друге аналитич-
ке материјале у вези са малолетничком делин-
квенцијом, и обавља остале послове по налогу 
и овлашћењу председника суда. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из нау-
чне области друштвено хуманитарних наука 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године 
радног искуства, положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за ово радно 
место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више фаза 
у којима се проверавају опште функционал-
не, потом посебне функционалне и након 
тога понашајне компетенције. Након провере 
понашајних компетенција Комисија ће обави-
ти интервју са кандидатима. Вредновање сва-
ке компетенције, као и вредновање интервјуа 
са комисијом исказује се бодовима, а укупан 
број бодова који се могу доделити кандидату 
је 60. Кандидати који освоје један бод у про-
вери одређене компетенције не могу учество-
вати у провери следеће компетенције у истој 
или наредној фази и биће искључени из даљег 
изборног поступка.

Провера општих функционалних компетен-
ција: Кандидатима који учествују у изборном 
поступку вршиће се најпре провера општих 
функционалних компетенција и то: 1. из 
области знања – организација и рад држав-
них органа Републике Србије, 2. из области 
знања и вештина – дигитална писменост и 3. 
из области знања и вештина – пословна кому-
никација.

Опште функционалне компетенције Комисија 
ће проверавати редоследом како је наведено.

Компетенција „организација и рад државних 
органа Републике Србије“ провераваће се 
путем теста који ће се састојати од 20 питања. 
Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Тест ће сас-
тавити Комисија методом случајног избора 
из базе питања (у бази питања налазе се и 
тачни одговори) која је објављена на интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару 
(www.np.vi.sud.rs). Кандидати ће тест радити у 
писаној форми. Време за израду теста је један 
сат, а кандидати ће се непосредно усмено 
обавестити о резултатима теста након истека 
времена за његово решавање. Компетенција 
„дигитална писменост“ провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандида-
тима ће се поставити задаци који су објављени 
на интернет презентацији Вишег суда у Новом 
Пазару. Време за израду задатка је један сат. 
Уколико неко од кандидата поседује серти-
фикат односно уверење о познавању рада на 
рачунару, Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли ће исти бити при-
хваћен уместо тестовне провере. Компетен-
ција „пословна комуникација“ провераваће се 
решавањем теста који ће се радити у папир-
ној форми. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одгово-
ра и решавањем постављених задатака који 
ће бити објављени на интернет презентацији 
Вишег суда у Новом Пазару. Време за израду 
задатка је 45 минута. Након провере општих 
фукционалних компетенција кандидатима који 
не буду искључени из даљег изборног поступ-
ка вршиће се провера посебних функционал-
них компетенција.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: У изборном поступку кандидатима ће се 
проверавати посебне функционалне компетен-
ције и то: 1. из оквира посебних функционал-
них компетенција за радно место провераваће 
се познавање прописа: Закона о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и кривично прав-

ној заштити малолетних лица, Закона о кри-
вичном поступку, Судског пословника, Закона 
о државним службеницима и материјалних и 
процесних закона за ово радно место као и 
релевантних закона из надлежности суда; 2. 
из оквира посебне фукнционалне компетен-
ције за област рада провераваће се: посе-
довање знања и вештина при остваривању 
контакта са мололетним учиниоцима кривич-
них дела и приступ уоченом проблему при-
ликом надзора извршења васпитних мера: 
аналитички приступ при изради статистичких 
извештаја.

Редослед провере: Провера посебних функ-
ционалних компетенција вршиће се горе 
наведеним редоследом, с тим да се писмена 
и усмена провера не могу обавити у истом 
дану. Компетенција познавање прописа: 
Закона о малолетним учиниоцима кривичних 
дела и кривично правној заштити малолетних 
лица, Закона о кривичном поступку, Судског 
пословника, Закона о државним службени-
цима и материјалних и процесних закона за 
ово радно место као и релевантних закона из 
надлежности суда провераваће се путем теста 
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији 
Вишег суда у Новом Пазару (www.np.vi.sud.rs.). 
Кандидати ће тест радити у писменој форми. 
Време за израду теста је један сат. Максимал-
на број бодова на тесту је 15.

Компетенција поседовање знања и при оства-
ривању контакта са малолетним учиниоцима 
кривичних дела и приступ уоченом проблему 
приликом надзора извршења васпитних мера 
као и аналитички приступ при изради статис-
тичких извештаја провераваће се усменим 
путем, што подразумева разговор са кандида-
том где кандидат у усменом облику даје пред-
лог решења одређеног задатка који је типи-
чан за обављање послова на радном месту за 
послове малолетничке делинквенције и кон-
тролу васпитних мера. Свим кандидатима ће 
се поставити исти задатак, а време за припре-
му кандидата је 15 минута. Максималан број 
бодована тесту је 5. Максималан број бодова 
приликом провере посебних функционалних 
компетенција је 20.

Провера понашајних компетенција: након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетен-
ције: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, и савесност, 
посвећеност и интегритет. Провера понашај-
них компетенција обавиће се путем упитника 
а испитавање путем упитника обавиће дипло-
мирани психолог. 

Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Након фазе провере понашајних компе-
тенција спровешће се фаза интервјуа са кан-
дидатима, који подразумева разговор чланова 
Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа.

Општи услови за рад на свим радним местима 
(прописани су чл. 45 Закона о државним служ-
беницима): да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није 

осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, диплома или уверење 
којом се потврђује стручна спрема, уверење 
о положеном државном стручном испиту за 
радно место за послове малолетничке делин-
квенције и контролу васпитних мера, односно 
уверење о положеном правосудном испиту за 
радна места секретар суда и судијски помоћ-
ник – судијски сарадник, исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство), уверење издато од стране суда да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци), уверење издато 
од стране надлежног органа (МУП-а) да кан-
дидат није осуђиван (не старије од шест месе-
ци), потврду да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државног органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копији која је оверена од стране јавног бележ-
ника.

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним 
службеницима, за кандидата који први пут 
заснива радни однос у државном органу оба-
везан је пробни рад у трајању од шест месеци. 
Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 
Изабрани кандидат који нема положен држав-
ни стручни испит дужан је да исти положи у 
року од 6 месеци од дана пријема односно рас-
поређивања.

Место рада за сва радна места: јурисдикционо 
подручје Вишег суда у Новом Пазару.

Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија 
именованом одлуком  председника Вишег суда 
у Новом Пазару.

Тест и задаци којима се проверавају опште 
функционалне компетенције биће исти за све 
кандидате без обзира за које радно место су 
поднели пријаве.

Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни 
конкурс је оглашен на огласној табли Вишег 
суда у Новом Пазару, на интернет презента-
цији Вишег суда у Новом Пазару, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање, а рок за подношење пријава на 
јавни конкурс је 8 дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и почиње да тече од 
наредног дана од дана оглашавања.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Вишег суда у Новом Пазару www.np.vi.
sud.rs.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
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учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве усноси 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 
је у пријави назначен за доставу обавештења.

Пријаве се подносе у затвореној коверти на 
адресу: Виши суд у Новом Пазару, 36300 Нови 
Пазар, Житни трг 16, са назнаком: „За јавни 
конкурс – попуњавање извршилачког радног 
места (навести радно место за које се подно-
си пријава), а могу се предати и на пријем-
ном одељењу Вишег суда у Новом Пазару. На 
полеђини коверте навести име и презиме.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Адела Делић, технички секретар 
Вишег суда у Новом Пазару, контакт телефон 
020/313-266.

Трајање радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.

Датум и место провере компентенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, изборни поступак ће се спро-
вести у просторијама Вишег суда у Новом 
Пазару. У изборном поступку Комисија може 
да проверава само оне компетенције које су 
наведене у огласу о конкурсу и на начин који 
је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће 
о датуму и времену провере, бити обавештени 
на контакте бројева телефона које су навели 
у пријави. Кандидати међу којим се спроводи 
изборни поступак обавештавају се о томе када 
почиње изборни поступак најмање три дана 
пре отпочињања изборног поступка. Канди-
дат који се не одазове позиву да учествује у 
провери једне компетенције обавештава се да 
је искључен из даљег тока изборног поступка.

НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење о положеном пра-
восудном испиту, уверење да кандидат није 
осуђиван, и уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС” 
бр. 18/16) прописано је, између осталог да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција да их прибавља 
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама ( члан 103 став 
3). Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази биће одбаче-
не, од стране конкурсне комисије. Сви појмови 
који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које 
се односе. Овај оглас објављује се на интер-

нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару 
(www.np.vi.sud.rs), огласној табли Вишег суда 
у Новом Пазару, на порталу е-Управа и на 
интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 
Образац пријаве на конкурс за сва радна 
места може се преузети на званичној интер-
нет презентацији Вишег суда у Новом Пазару 
(www.np.vi.sud.rs).

НОВИ СА Д

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАКОНСКИХ САНКЦИЈА

21000 Нови Сад
тел. 064/0331-110

e-mail: vladimir.kerleta@uiks.gov.rs

Лекар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у зани-
мању лекар опште медицине; основна инфор-
матичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), стручни испит за здравствене рад-
нике. Рад у сменама, обезбеђена исхрана. 
Пријаве за запослење слати мејлом, јављање 
кандидата на горенаведени контакт телефон. 
Достављање радних биографија на увид. Рок 
за пријаву на конкурс је до 13.10.2021.

ПАНЧЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

На основу Кадровског плана министра правде 
за 2021. годину бр. 119-01-194/2020-03 од 
17.05.2021. године, чл. 45 ст. 1, чл. 46, чл. 49 
ст. 4, чл. 55 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18), чл. 8, чл. 10 ст. 1, чл. 11 ст. 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима („Сл. 
гласник РС“ бр. 2/19, 67/21), чл. 15 ст. 1 тач. 
4 Правилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Основном суду у 
Панчеву од 18.03.2019. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Судијски помоћник у звању 
самосталног саветника

1 извршилац

а) Услови које кандидат треба да 
испуњава за рад на радном месту: Општи 
услови за заснивање радног односа државног 
службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Зако-
на о државним службеницима: као држав-
ни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има про-
писану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови: завршен правни факултет 
односно стечено високо образовање из науч-
не области правне науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистич-

ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен правосудни испит.

Потребне компетенције за ово радно место: 
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); опште функционалне компе-
тенције (организација и рад државних орга-
на Републике Србије, дигитална писменост, 
пословна комуникација); посебне функцио-
налне компетенције (познавање материјалних 
и процесних прописа релевантних за надлеж-
ност суда; познавање прописа релевантних за 
судску управу; познавање потврђених међу-
народних уговора и опште прихваћених пра-
вила међународног права; поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката; поседовање знања и вештина за 
израду нацрта правних схватања односно сен-
тенци о заузетим правним ставовима; вештине 
презентације, вештине управљања поступком 
и вештине извештавања у предметима).

За звање самосталног саветника – најмање две 
године радног искуства у струци након поло-
женог правосудног испита. Положен државни 
испит није услов нити предност за заснивање 
радног односа. Пробни рад је обавезан за оне 
који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу.

б) Опис послова радног места: Судијски 
помоћник у звању самосталног саветника 
помаже судији у раду и реферисању, проучава 
правна питања у вези са радом судија у поје-
диним предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за публи-
ковање, узима на записник тужбе, предло-
ге и друге поднеске и изјаве странака, врши 
самостално или под надзором и по упутствима 
судије друге стручне послове и друге послове 
по налогу председника суда.

в) Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку и начин њихове 
провере:

1. Опште функционалне компетенције
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије
- дигитална писменост
- пословна комуникација

2. Посебне функционалне компетенције

Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада – судска управа:
- познавање материјалних и процесних пропи-
са релевантних за надлежност суда,
- познавање прописа релевантних за судску 
управу,
- познавање потврђених међународних угово-
ра и опште прихваћених правила међународ-
ног права.

Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место:
- поседовање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука и других аката,
- поседовање знања и вештина за израду 
нацрта правних схватања односно сентенци о 
заузетим правним ставовима,
- вештине презентације, вештине управљања 
поступком и вештине извештавања у пред-
метима.
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3. Понашајне компетенције: управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет.

Компетенције ће се у изборном поступку про-
веравати по напред наведеном редоследу.

Општа функционална компетенција – орга-
низација и рад државних органа Републике 
Србије проверава се путем теста са питањима 
затвореног типа, који кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одгово-
ра, у папирној форми, у трајању од 45 минута.
Општа функционална компетенција – „диги-
тална писменост“ проверава се решавањем 
задатака практичним радом на рачунару, у 
трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „послов-
на комуникација“ провера се писменом симу-
лацијом; у папирној форми, у трајању од 30 
минута.

Посебне функционалне компетенције прове-
рају се писаним (тест, заокруживањем једног 
од понуђених одговора, у трајању од 30 мину-
та) и усменим путем (разговор са кандидатом, 
даје се предлог решења одређеног задатка, у 
трајању од 30 минута). 

За вредновање сваке утврђене посебне функ-
ционалне компетенције путем разговора са 
кандидатом користи се пет мерила: аналитич-
ност, систематичност, прецизност и тачност у 
навођењу података, прикладан речник и стил 
писања, јасноћа и концизност изнетог закључ-
ка. 

Проверу понашајних компетенција врши 
дипломирани психолог, путем интервјуа и 
упитника.

г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 15 (пет-
наест) дана од дана објављивања огласа у 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови“.

д) Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар 
суда, тел. 013/345-481

ђ) Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријава на конкурс подноси се путем поште, 
Основном суду у Панчеву, Војводе Радомира 
Путника 13-15, Панчево, са назнаком: „За јав-
ни конкурс – не отварати“.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу који 
је саставни део овог огласа и може се преузе-
ти са интернет странице Основног суда у Пан-
чеву. Приликом предаје, пријава добија шифру 
под којом лице учествује у даљем изборном 
поступку. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана од 
пријема пријаве.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опре-
дељују за могућност да суд по службеној  дуж-
ности прибави доказе који садрже податке о 
којима се води службена евиденција или ће 
то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве 
је саставни део овог конкурса и може се пре-
узети са интернет странице Основног суда у 
Панчеву.

е) Докази који се прилажу уз пријаву: 
Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да 
достави следеће доказе: оригинал или ове-

рену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе Правног факултета, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном правосудном испиту, доказ о рад-
ном искуству, уверење издато од стране суда 
да против кандидата није покренута истра-
га, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци), уверење Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци). У вези са 
поседовањем компетенције „дигитална писме-
ност“ може се приложити одговарајући серти-
фикат, потврда или други писани доказ, па се 
у том случају та компетенција не проверава у 
изборном поступку.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија ће 
одбацити.

Време и место провере компетенција кандида-
та биће одређени накнадно, након истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Кандидати 
ће о обављању разговора са комисијом бити 
обавештени телефоном или на други погодан 
начин.

ПОЖАРЕВАЦ

ЈАВНА УСТАНОВА 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 3

Директор ЈУ Спортски центар 
„Велико Градиште“

на мандатни период од 4 године

Послови директора: представља и засту-
па Спортски центар, организује и руководи 
његовим радом, предлаже акте које доноси 
Управни одбор, извршава одлуке Управног 
одбора и предузима мере за њихово спро-
вођење, стара се о законитости рада и одго-
вара за коришћење и располагање имовином; 
одлучује о појединим правима, обавезама и 
одговорностима запослених у складу са зако-
ном и општим актима, подноси извештај о 
раду и резултатима рада Управном одбору, 
одговара за законитост рада и извршавање 
послова и задатака из програма и делокруга 
рада, односно обавеза утврђених уговорима 
или на други начин, доноси Акт о организа-
цији и систематизацији послова и друга општа 
акта у складу са законом и Статутом; стара се 
о обезбеђењу услова за успешан рад Управног 
одбора и других органа Спортског центра, при-
суствује седницама Управног одбора и дис-
кутује о питањима која су на дневном реду, 
али без права одлучивања, одобрава службе-
на путовања запослених у земљи и иностран-
ству, врши друге послове утврђене законом 
и Статутом, као и све друге радње по налогу 
оснивача и Управног одбора.

УСЛОВИ: да је лице пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, мас-
тер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистич-
ким струковним студијама; да има најмање 
три године радног искуства на руководећем 

положају; знање најмање једног од светских 
језика; познавање рада на рачунару; да није 
члан органа политичке странке, односно да 
му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; да није осуђива-
но на казну затвора од најмање шест месе-
ци; да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи; обавезно 
психијатријско лечење на слободи; обавезно 
лечење наркомана; обавезно лечење алкохо-
личара; забрана вршења позива, делатности 
и дужности; да уз пријаву на конкурс подне-
се програм развоја и повећања добити уста-
нове. Рок за подношење пријава је 15 дана, 
а почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања. Пријава на конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања (страни језик, рад на рачу-
нару итд.). Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс: диплома о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); 
доказ да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци, програм развоја 
и повећања добити установе. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у складу са законом. Пријаве се под-
носе препорученом пошиљком путем поште 
на адресу: ЈУ Спортски центар „Велико Гра-
диште“, Др Бошка Вребалова 3, 12220 Велико 
Градиште, са назнаком: Пријава на јавни кон-
курс за именовање директора – не отварај“. 
Пријаве се могу поднети и лично у просто-
ријама установе, сваког радног дана од 08.00 
до 13.00 часова. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Душан Бано-
вић, број телефона 012/7662-811. Напомене: 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
као и непотпуне, неразумљиве и неблаговре-
мене пријаве биће одбачене. Изборни посту-
пак може да се спроведе у више делова, уз 
организовање усменог разговора са кандида-
тима или на други одговарајући начин, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 

Пословни центри НСЗ
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СМЕДЕРЕВО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

На основу чл. 47, 48, 54 и 61 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС“, 
број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/17 и 95/18), чланa 9 став 
3, члана 10 став 1 Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник 
РС“ број 2/19) и Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Прекршајном суду у Смедереву Су I- 9 4/19 од 
07.03.2019. године са изменама пословни број 
Су I - 9 12/19 од 20.09.2019. године, Прекршај-
ни суд у Смедереву оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Прекршајни суд у Смедереву, Смедерево, 
Омладинска 1

II Радно место које се попуњава, опис 
послова и услови и звање:

Уписничар
1 извршилац

Опис послова: формира предмете и доставља 
их судији у рад, здружује поднеске и остала 
писмена, експедује и разводи судске одлуке и 
друга писмена у уписницима, води одговарајуће 
евиденције и учествује у изради статистичких 
извештаја, предузима потребне радње у пред-
метима у којима је изјављена жалба и доставља 
их вишем суду у складу са законом и Судским 
пословником, обавља и друге послове по нало-
гу шефа писарнице и председника суда.

Услови: IV степен средње стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

Звање: референт.

Место рада: седиште Прекршајног суда у Сме-
дереву, Смедерево, Омладинска 1.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: 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 изборног 
поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
- организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити 
увидом у приложени доказ о знању рада на 
рачунару или решавањем задатака практич-
ним радом на рачунару);

- пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовање знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обраде 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“, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Провера сваке од општих 
функционалних компетенција не може трајати 
дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у про-
вери одређене компетенције, искључују се 
из даљег изборног поступка. Након прије-
ма извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, врши се прове-
ра посебних функционалних компетенција. 

2. Провера посебних функционалних 
компетенција
- посебна функционална компетенција у 
области рада админстративни послови (позна-
вање канцеларијског пословања); 
- посебна функционална компетенција у 
области рада судске писарнице (познавање 
прописа релевантних за надлежност и органи-
зацију рада суда, знања и вештине потребне 
за рад на пословном софтверу за управљање 
предметима); 
- посебна функционална компетенција позна-
вања прописа релевантних за обављање 
послова радног места и познавање прописа 
којима се уређује употреба печата и штам-
биља у државном органу (Судски пословник, 
Закон о прекршајима, Закон о државним служ-
беницима, Закон о печату државних и других 
органа).

Провера посебних функционалних компе-
тенција ће се вршити писаном симулацијом. 
Време за припрему писменог задатка сваке 
од посебних функционалних компетенција 
не може бити дуже од 30 минута. Након 
пријема извештаја о резултатима прове-
ре посебних функционалних компетенција 
врши се провера понашајних функционалних 
компетенција. Информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу општих и 
посебних функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Суда: 
www.sd.pk.sud.rs.

3. Провера понашајних компетенција: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет – вршиће се упитником.

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

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

V Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум оглаша-
вања: 22.09.2021. године. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања у пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – публикацији „Послови“. 
Последњи дан рока за подношење пријава је 
30.09.2021. године.

VI Пријава на конкурс: Пријава на јав-
ни конкурс врши се на обрасцу „Пријава на 
конкурс у државном органу“, који је досту-
пан на интернет презентацији Прекршајног 
суда у Смедереву: www.sd.pk.sud.rs. Прили-
ком предаје пријве 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 
којима се спроводи изборни поступак. Под-
носиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за дос-
таву обавештења. Пријава на конкурс треба 
да садржи: податке о конкурсу, личне подат-
ке, адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за засни-
вање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, додатне едукације, радно иску-
ство, посебне услове, изјаву о припадности 
националној мањини (добровољно) и посеб-
не изјаве од значаја за учешће у конкурсним 
поступцима у државним органима. Пријава 
на конкурс мора бити својеручно потписана и 
подноси се преко поштанске службе или пре-
ко судске писарнице, адреса: Прекршајни суд 
у Смедереву, 11300 Смедерево, Омладинска 
1, са назнаком: „За Јавни конкурс”.

VII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству,
- оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству,
- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти којима се доказује на којим посло-
вима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство),
- оригинал или оверена фотокопија потврде 
да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности из радног односа 
издата од стране државног 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 шест 
месеци). 

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код Јавног 
бележника. Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.
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Сви докази прилажу се на српском језику, а 
уколико су на страном језику морају бити пре-
ведени на српски језик и оверени од стране 
овлашћеног судског тумача. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси оригинал 
или оверену фотокопију решења о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је државни служ-
беник нераспоређен.

Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између оста-
лог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којим се води службена евиденција, када је то 
неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
и уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. 

Прекршајни суд у Смедереву ће прибавити 
доказе о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, изузев уколико наведене дока-
зе кандидат сам достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која 
представља саставни део обрасца пријаве на 
конкурс за радно место којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам.

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
биће позвани да у року од пет радних дана од 
дана пријема обавештења, доставе доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене 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 суда. 

IX 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 наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак провере општих, посебних, понашајних и 
функционалних компетенција као и интервју 
спровешће се у просторијама Прекршајног 
суда у Смдереву, Омладинска 1. Кандидати ће 
о датуму и времену провере бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у пријавама. 

X Трајање радног односа и место рада: 
Радни однос се заснива на неодређено време. 

XI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Јелена Миленковић, 
секретар Суда, контакт телефон: 064/6581-
144.

XII Адреса на коју се подноси попуњени 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се поштом или се непосредно 
предаје на адресу: Прекршајни суд у Смеде-
реву, Смедерево, Омладинска 1, са назнаком: 

„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног 
места уписничара“. 

НАПОМЕНЕ: Јавни конкурс је оглашен на 
огласној табли и веб-страници Прекршајног 
суда у Смедереву, на порталу е-Управе и пери-
одичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање – публикацији „Послови“, са 
роком подношења пријава од 8 (осам) дана, 
који почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене закључ-
ком Конкурсне комисије. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компе-
тенције искључују се и даљег изборног поступ-
ка. Кандидат без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима прима 
се на рад под условом да тај испит положи у 
року од шест месеци. Положен државни испит 
није предност за заснивање радног односа. 
Кандидат који први пут заснива радни однос у 
државном органу на неодређено време подле-
же пробном раду који траје шест месеци. 

Изборни поступак ће бити спроведен без дис-
криминације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у муш-
ком граматичком роду, односе се без дискри-
минације и на особе женског пола. 

СУБОТИЦА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1

тел. 024/641-160

Административно-технички 
секретар/секретарица  

у звању референт

Опис послова радног места: обавља админи-
стративно-техничке послове за председника/
председницу Суда и за судску управу, води 
уписнике судске управе, разврстава ново-
примљене предмете и распоређује их у скла-
ду са Судским пословником и заводи предмете 
у одговарајуће уписнике, води евиденције из 
делокруга послова председника/председни-
це Суда, контактира са странкама и осталим 
правосудним и другим државним органима и 
припрема контакте за председника/председни-
цу Суда, обавља административне и дактило-
графске послове судске управе и друге посло-
ве по налогу председника/председнице Суда.

УСЛОВИ: завршена средња школа, IV сте-
пен друштвеног или општег смера, положен 
државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства у струци и потребне компе-
тенције за рад на овом радном месту; да је 
учесник/учесница конкурса пунолетан/пуно-
летна држављанин/држављанка Републике 
Србије; да учеснику/учесници конкурса није 
раније престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник/учесница конкурса није 
осуђиван/осуђивана на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Радни однос се заснива 
на неодређено време, у Прекршајном суду у 
Суботици, Трг Лазара Нешића 1. Пробни рад 
је обавезан за оне који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за 
радни однос заснован на неодређено време 

траје шест месеци. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа. Државни службеник на 
пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, 
а који нема положен државни стручни испит, 
полаже државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата/
кандидаткиња: Изборни поступак спроводи 
се из више обавезних фаза у којима се про-
веравају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције, и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом. 

Компетенције које се проверавају у изборном 
поступку и начин њихове провере:

1. Опште функционалне компетенције: а) 
организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (проверава се путем теста са 
питањима затвореног типа, који кандидати/
кандидаткиње решавају обележавањем јед-
ног од више понуђених одговора, а према 
материјалу за припрему кандидата/кандидат-
киња за проверу општих функционалних ком-
петенција који се може наћи на сајту Службе 
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs); 
б) дигитална писменост (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру према материјалу за припрему кандидата/
кандидаткиња за проверу општих функцио-
налних компетенција који се може наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs, а кандидати/кандидаткиње који/
које су приложили/приложиле одговарајући 
сертификат, потврду или други писани доказ 
о поседовању ове компетенције се не прове-
равају и добијају 3 бода); в) пословна комуни-
кација (проверава се писменом симулацијом 
према материјалу за припрему кандидата/кан-
дидаткиња за проверу општих функционал-
них компетенција који се може наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs). Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже 
од једног сата.

2. Посебне функционалне компетенције: 
а) посебна функционална компетенција у 
области рада судске управе – познавање мате-
ријалних и процесних прописа релевантних за 
надлежност суда (проверава се путем теста);
б) посебна функционална компетенција за 
радно место административно-технички 
секретар/административно-техничка секрета-
рица – познавање канцеларијског пословања 
(проверава се усменим путем – разговор са 
кандидатом/кандидаткињом);
в) посебна функционална компетенција за 
радно место административно-технички секре-
тар/административно-техничка секретарица – 
способност израде потврда и уверења о који-
ма се води службена евиденција (проверава 
се усменим путем – разговор са кандидатом/
кандидаткињом).
Тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати/кандидаткиње одго-
варају на питања заокруживањем једног од 
понуђених одговора. Време за израду теста 
је 45 минута. Разговор са кандидатом/канди-
даткињом захтева да се у усменом облику да 
предлог решења задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту за које је 
расписан конкурс. Време за припрему усменог 
задатка је 15 минута.

3. Понашајне компетенције: а) управљање 
информацијама; б) управљање задацима и 
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остваривање резултата; в) оријентација ка 
учењу и променама; г) изградња и одржа-
вање професионалних односа; д) савесност, 
посвећеност и интегритет. Наведене пона-
шајне компетенције ће се проверавати путем 
интервјуа са кандидатима/кандидаткињама 
базираног на компетенцијама. Након што се 
изврши провера општих и посебних функцио-
налних и понашајних компетенција кандидата/
кандидаткиња, Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са кандидатима/кандидаткињама, 
који подразумева разговор са кандидатима/
кандидаткињама у циљу процене мотивације 
за рад на радном месту и прихватања вредно-
сти државних органа.

Образац пријаве на конкурс и адреса на коју 
се пријава подноси: Пријава на јавни конкурс 
врши се на Обрасцу пријаве који је досту-
пан на интернет презентацији Прекршајног 
суда у Суботици. Уредно попуњен, одштам-
пан и потписан Образац пријаве подноси се 
поштом на адресу Прекршајни суд у Субо-
тици, 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 
1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места 
административно-технички секретар/админи-
стративно-техничка секретарица“. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац/подно-
ситељка пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у Обра-
зац пријаве након што комисија састави спи-
сак кандидата/кандидаткиња међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносилац/под-
носитељка пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио/назначила 
за доставу обавештења.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Вукица Вида-
ковић, судијски помоћник – виши судијски 
сарадник, број телефона: 024/554-955, 
024/641-160.

Датум и место провере компетенција канди-
дата/кандидаткиња у изборном поступку: По 
истеку рока за подношење пријава на кон-
курс, Конкурсна комисија прегледа све прис-
пеле пријаве и на основу података из прија-
ве саставља списак кандидата/кандидаткиња 
који/које испуњавају услове за запослење на 
радном месту и међу њима спроводи изборни 
поступак.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија 
одбацује решењем. Са учесницима/учесни-
цама конкурса 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 у просторијама Прекр-
шајног суда у Суботици, Трг Лазара Нешића 
1, о чему ће учесници/учеснице конкурса бити 
обавештени/обавештене на контакте (броје-
ве телефона или имејл-адресе) које наведу 
у пријави. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Кандида-
ти/кандидаткиње који/које су успешно про-
шли/прошле једну фазу изборног поступка 
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 прија-
ве. Комисија ће на основу постигнутих резул-
тата кандидата/кандидаткиња у свим фазама 
изборног поступка сачинити листу свих кан-
дидата/кандидаткиња који/које су испунили/
испуниле мерила прописана за избор, ранги-
рањем према резултатима кандидата/канди-
даткиња од највећег ка најмањем, коју листу 
ће доставити председници Прекршајног суда 
у Суботици.

Докази које прилажу кандидати/кандидат-
киње који/које су успешно прошли/прошле 
фазе изборног поступка пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; диплома 
којом се потврђује стручна спрема; потврда 
да учеснику/учесници конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са, издате од стране државног органа у коме је 
учесник/учесница конкурса био/била у радном 
односу; уверење да учесник/учесница конкур-
са није осуђиван/осуђивана на казну затвора 
од најмање шест месеци, издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); дру-
ге доказе о стеченим знањима и вештинама 
(ближе означене у Обрасцу пријаве који чини 
саставни део овог конкурса, а које учесници 
конкурса наведу). Државни службеник/служ-
беница који/која се пријављује на 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/нераспоређена. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или у овереној фото-
копији. Сви докази прилажу се на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и ове-
рени од стране овлашћеног судског преводио-
ца/овлашћене судске преводитељке. Диплома 
којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити ностри-
фикована.

Рок за подношење доказа: Кандидати/канди-
даткиње који/које су успешно прошли/про-
шле фазе изборног поступка, пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом позивају се да, у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти/кандидаткиње који/које не доставе дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који/које на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се достављају на горе наведену адресу Пре-
кршајног суда у Суботици.

Напомене: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) прописа-
но је, између осталог, да је орган дужан да 
по службеној дужности, у складу са законом, 
врши увид у податке о чињеницама неопход-
ним за одлучивање о којима се води службе-
на евиденција, да их прибавља и обрађује. 
Потребно је да кандидат/кандидаткиња у делу 
„Изјава“* у Обрасцу пријаве заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови/њени пода-
ци из службених евиденција.

Овај оглас оглашава се на интернет презента-
цији и огласној табли Суда, на порталу е-Упра-
ве и на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Трговина и услуге

„ФИРМА ПРОРЕК“ ДОО
Београд

Колонија Б фабрике „Змај“ 10/1

Продавац козметичких производа
презентација и продаја, на одређено 

време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребне две особе, пожељно ста-
рости до 35 година, за продају козметичких 
производа бренда „Гамаде“ на штанду у Трж-
ном центру „Ушће“ на Новом Београду. Од 
кандидата се тражи да буду комуникативне 
и пријатне особе. Предвиђена је вишедневна 
обука у вези са програмом козметике. Радни 
однос се, за почетак, заснива на одређено 
време од годину дана. Уз пријаву је потребно 
доставити CV. Почетак рада: 26.09.2021. Радно 
време у две смене: 10-16 часова и 16-22 часа, 
шест дана недељно. Контакт: 011/4065-012, 
e-mail: ivana.jerkovic@finansije.prorek.co.rs.

„UNIFIEDPOST“ DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 185

Оператер ковертирања
на одређено време до 2 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно познавање рада на 
рачунару. Пријаве слати на e-mail: zaposlenje@
unifiedpost.com или natasa.ruzic@unifiedpost.
com, у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„NEW IMAGE“ DOO
11070 Нови Београд, Тошин бунар 185

Оператер штампе
на одређено време до 2 година

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
којем занимању, пожељно познавање рада на 
рачунару. Пријаве слати на e-mail: zaposlenje@
newimage.rs или natasa.ruzic@unifiedpost.com, у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

LES FOLIES
32000 Чачак, Кнеза Милоша 33

Оператер у кладионици
за рад у Ивањици,  

на одређено радно време
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен 
стручне спреме. Предвиђен је рад у смена-
ма. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
Мирјани Радојевић на телефон: 063/637-627 
или да своје пријаве пошаљу на e-mail: mira.
radojevic@brazil.rs.

ITAR SOLUTION
Ковин

Програмер сениор

УСЛОВИ: C++/C# Net programer (Developer), 
3–5 година радног искуства на пословима Net 
C++/C# Visual Studio 2012 или више.
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Програмер јуниор

УСЛОВИ: C++/C# Net programer (Developer), 
0–3 године радног искуства на пословима Net 
C++/C# Visual Studio 2012 или више.

NET DB SQL програмер  
(девелопер)

УСЛОВИ: 3–5 година радног искуства на посло-
вима NET/C# SQL Visual Studio 2012 или више 
MySQL DB Server/MS SQL DB сервер.

Пословни секретар/секретарица

УСЛОВИ: радно искуство: најмање 1 година у 
коришћењу MS Office Softwer, познавање адми-
нистративних процедура, пословне комуника-
ције, слепог куцања, знање енглеског језика 
(течна конверзација).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају тражене 
квалификације, своје пријаве за посао могу 
послати на мејл-адресу послодавца: itar@
itar-s.com, са назнаком радног места. Конкурс 
је отворен до краја године.

„MDM PRODUCTION“ DOO
ОГРАНАК ЋЕВАБЧИНИЦА

11000 Београд 
Сарајевска 22

тел. 065/850-1507

Конобар
2 извршиоца

Роштиљ-мајстор
2 извршиоца

Помоћна радница у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до I степена стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на 
наведени број телефона у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ДОО „АЛФА“
21000 Нови Сад

тел. 065/3002-230
e-mail: zivanovic.ivan@yahoo.com

Монтажер и сервисер базена
на одређено време од једног месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме у било ком занимању. Теренски и проб-
ни рад. Јављање кандидата на горенаведени 
број телефона, достављање радних биогра-
фија на увид. Рок за пријаву на конкурс је до 
12.10.2021.

LUPO HOME LINE
Београд 

Старца Вујадина 13

Оператер у кол-центру
20 извршилаца

Опис посла: позивање гостију на ресторан-
ске презентације (са белих страна или из базе 
корисника); заказивање кућних презентација; 
home (посуђе) и health (масажери, магнетне 
подлоге и филтери за воду и ваздух) програм.

Кандидати треба да се јаве на бројеве телефо-
на: 062/8049-523 или 069/8807-210.

“LES FOLIES” DOO
Чачак, Кнеза Милоша 33

тел. 063/637-627
e-mail: mira.radojevic@brazil.rs

Оператер у кладионици
на одређено време, са местом рада  

у Ужицу, Чајетини и Златибору
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и ниво квали-
фикације и радно искуство. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 063/637-627, Мирја-
на Радојевић. Рок за пријављивање на оглас: 
16.10.2021. 

„MILTRADE GROUP 023“ DOO
23000 Зрењанин, Херцеговачка 30

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: 3. степен стручне спреме, ауто-ме-
ханичар; возачка дозвола Б категорије; радно 
искуство неопходно. Слање пријава за посао 
поштом на адресу: Херцеговачка 30, 23000 
Зрењанин, на мејл-адресу: milan.djzr@gmail.
com, контакт телефон: 064/4301-909. Трајање 
конкурса: 18.10.2021.

„DELHAIZE SERBIA“ DOO BEOGRAD

Продавац меса – месар
место рада: Београд

50 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до 17.10.2021. године. 
CV послати на мејл-адресу: jelena.novarlic@
delhaize.rs или се јавити путем телефона: 
069/8076-333 и 065/349-5234.

„DELHAIZE SERBIA“ DOO BEOGRAD

Магационер
место рада: Београд – Палилула  

(Вилине воде)
2 извршиоца

УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме, без 
обзира на радно искуство. Рад у сменама. 
Трајање конкурса: до 18.10.2021. године. 
CV послати на мејл-адресу: jelena.novarlic@
delhaize.rs или се јавити путем телефона: 
069/8076-333 и 065/3495-234.

„ЗЛАТИБОРАЦ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Мојковачка 58

тел. 031/3834-333, 064/8713-117
e-mail: office@zlatiborac.com

Оператер у производњи
50 извршилаца

Оператер на хидрирању, 
саламурењу, калупљењу, низању, 

кутеру и зачинима
10 извршилаца

Помоћни кувар

Хигијеничар
3 извршиоца

Магационер сировина и готових 
производа

7 извршилаца

Помоћни радник у производњи
21 извршилац

Манипулант на сушарама
2 извршиоца

Виљушкариста

УСЛОВИ: Место рада: Мачкат, Ужице; I–IV 
ниво квалификација, без обзира на радно 
искуство; радни однос се заснива на одређе-
но време – 24 месеца. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе 
на горе наведени имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
ДОЊА ГУШТЕРИЦА

38207 Доња Гуштерица, АП КиМ

1. Зубни техничар
на одређено време  

до 31. децембра 2021. године

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер зуб-
ни техничар, IV степен образовања; положен 
стручни испит, лиценца или решење о упису у 
надлежну комору.

2. Радник обезбеђења без оружја
на одређено време  

до 31. децембра 2021. године

УСЛОВИ: средње образовање.

3. Спремач – спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
до 31. децембра 2021. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, иемјл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи одговарајућег профи-
ла; оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту за радно место 
под редним бројем 1; оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или 
фотокопију решења о упису у именик коморе 
(за радно место под редним бројем 1); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); личну карту (очитану); оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору, о чему одлуку 
доноси в. д. директора. Одлука о избору кан-
дидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од 
дана завршетка огласа. Пре заснивања радног 
односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: уверење да се против њега не 
води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд), не старије од 6 месеци; уверење о 
(не)кажњавању (издаје полицијска управа), не 
старије од 6 месеци. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о 
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личности у сврху избора у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са потребном докумен-
тацијом се могу послати поштом на адресу: 
Дом здравља Доња Гуштерица, са назнаком: 
„Пријава на оглас“, 38207 Доња Гуштерица, 
АП КиМ или доставити лично у Дом здравља 
Доња Гуштерица, Служби за правне послове, 
са назнаком за које место се подноси пријава 
на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве достављене елек-
тронском поштом биће одбачене и неће се узе-
ти у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА 
ГРАЧАНИЦА

38205 Грачаница
Томислава Секулића бб.

тел. 038/64-624, факс: 038/64-624
dzgracanica@gmail.com

1. Портир/чувар
на одређено време  

до 31. децембра 2021. године

УСЛОВИ: средње или основно образовање.

2. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време  
до 31. децембра 2021. године

УСЛОВИ: средње образовање, економска шко-
ла, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану 
са кратком биографијом, адресом, имејл-ад-
ресом и контакт телефоном, кандидати у 
затвореној коверти подносе: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи одго-
варајућег профила; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о 
познавању рада на рачунару (потврда или 
сертификат, за радно место под тачком 2); 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио пре-
зиме); личну карту (очитану); оверену фото-
копију уверења о држављанству; лекарско 
уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за који се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору, о 
чему одлуку доноси в. д. директора. Одлука 
о избору кандидата који ће бити примљени 
у радни однос биће донета у року од најви-
ше 30 дана од дана завршетка огласа. Пре 
заснивања радног односа кандидат који буде 
изабран је дужан да достави: уверење да се 
против њега не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд), не старије од 
6 месеци; уверење о (не)кажњавању (издаје 
полицијска управа), не старије од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у свр-
ху избора у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве са могу послати поштом на адре-
су: Дом здравља Грачаница, 38205 Грачани-
ца – пријава на оглас, Томислава Секулића 
бб, или доставити лично у Дому здравља Гра-
чаница, Служби за правне послове, са назна-
ком за које радно место се подноси пријава 
на оглас. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве достављене 
електронском поштом биће одбачене и неће 
се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ
Угљаре

38210 Косово Поље

1. Медицинска сестра – техничар
на одређено време  

до 31. децембра 2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
стручни испит, радно искуство.

2. Техничко особље  
– возач Ц категорије

на одређено време  
до 31. децембра 2021. године

УСЛОВИ: положен возачки испит Ц категорије, 
средње образовање, радно искуство.

УСЛОВИ: Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, мејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи одговарајућег профила, 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); личну карту (очитану); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Кандидати који испуњавају услове огла-
са могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о избору, о чему 
одлуку доноси директор. Одлуку о избору кан-
дидата који ће бити примљени у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од 
дана завршетка огласа. Пре заснивања радног 
односа кандидат који буде изабран је дужан 
да достави: уверење да се против њега не 
води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд), не старије од 6 месеци; уверење о 
(не)кажњавању (издаје полицијска управа), не 
старије од 6 месеци. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврху избора у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве се могу послати поштом 
на адресу: Дом здравља Косово Поље, Угља-
ре, 38210 Косово Поље или доставити лично у 
Дому здравља Косово Поље, Служби за правне 
послове, са назнаком за које радно место се 
подноси пријава. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве дос-
тављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

РТГ техничар
за потребе Службе за радиолошку 

дијагностику, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства, 

са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
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 Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у Универзитетском клиничком центру Кра-
гујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома 

о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла, VI степен – 180 ЕСПБ; уверење о положе-
ном стручном испиту одговарајућег профила; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве 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 кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Универзитетски клинички центар 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Прија-
ве 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 подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виша медицинска сестра  
– техничар у амбуланти

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, поло-
жен стручни испит, лиценца, најмање 6 месе-
ци радног искуства у звању више, односно 
струковне медицинске сестре.

Лабораторијски техничар
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер за 
лабораторијске техничаре, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у звању лабораторијс-
ког техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује 
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испуњеност услова конкурса предају се пре-
ко 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 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 објавље-
на на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лич-
но обавештен телефонским путем.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ГИНЕКОЛОГИЈУ „МЕДИЛЕК“

32000 Чачак
Др Драгише Мишовића 134а

Виша медицинска сестра општег  
или акушерског смера

на одређено време до повратка  
одсутне раднице

УСЛОВИ: виша или висока медицинска школа; 
познавање рада на рачунару (Office, Excel); 
положен стручни испит и лиценца. Рад у сме-
нама. Заинтересовани кандидати своје прија-
ве шаљу на e-mail: office@medilek.rs. Трајање 
конкурса: до попуне. 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд – Земун, Вукова 9

I

Оглашава пријем у радни однос на неодређено 
време са пуним радним временом и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца, за следећа 
радна места:

1. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику, 
Одсек за рендген дијагностику, 

Заједничке медицинске делатности

2. Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

у Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Одељење операционог 
блока са стерилизацијом, Клиника за 

хирургију

3. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби ортопедије са 
трауматологијом, Одељење опште 
ортопедије, Клиника за хирургију

2 извршиоца

4. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби гастроентерологије са 
хепатологијом, Одељење хепатологије, 

Клиника за интерну медицину

5. Медицинска сестра – техничар у 
интензивној нези нивоа 2

у Служби кардиологије, Одељење 
интензивне терапије (коронарна 
јединица), Клиника за интерну 

медицину

6. Медицинска сестра – техничар у 
интервентним процедурама

у Служби кардиологије, Одељење 
интервентних кардиоваскуларних 

процедура, Клиника за интерну 
медицину

7. Медицинска сестра – техничар у 
операционој сали

у Служби анестезиологије са 
реаниматологијом и терапијом бола, 
Заједничке медицинске делатности

2 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 овог огласа су: завршена 
виша медицинска школа / струковна медицин-
ска школа – смер виши радиолошки техничар 
/ струковни медицински радиолог, положен 
стручни испит након завршене више медицин-
ске / струковне медицинске школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, рад-
но искуство.

Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 2, 3, 4, 5, 6 и 7 овог 
огласа су: завршена средња медицинска 
школа – општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, радно 
искуство (за подтачке 2 и 7).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 1 овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се про-
тив њега не води кривични поступак (својеруч-
но потписана), диплома о завршеној вишој/
струковној медицинској школи – виши радио-
лошки техничар / струковни медицински ради-
олог, уверење о положеном стручном испиту 
након завршене више/струковне медицинске 
школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије, извод из матичне књиге венча-
них ако је кандидат променио презиме, доказ 
о радном искуству након положеног стручног 
испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице или уверење Репубичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање).

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 2, 3, 
4, 5, 6 и 7 овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак 
(својеручно потписана), диплома о завршеној 
средњој медицинској школи – општи смер, 
уверење о положеном стручном испиту након 
завршене средње медицинске школе, сведочан-
ства за сваки разред средње школе, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, извод из 
матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послода-
ваца или фотокопија радне књижице или уве-
рење Репубичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (за подтачке 2 и 7).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати 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, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, лиценцу или решење о упису 
у Комору медицинских сестара – техничара 
Србије, фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац).

V

Kомисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради провере знања и вештина кандидата 
усменим излагањем, познавањем области рада 
за радно место за које конкуришу и ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 Клиничко болничког 
центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клинич-
ко болничког центра Земун у затвореној ковер-
ти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у рад-
ни однос на неодређено време“ са навођењем 
радног места за које конкуришу, лично или 
путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас се објављује код Нацоналне службе 
за запошљавање Београд, на веб-страни-
ци Министарства здравља РС (www.zdravlje.
gov.rs), веб-страници и огласној табли Кли-
ничко болничког центра Земун. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је осам (8) дана 
од дана објављивања огласа на веб-страни-
ци Министарства здравља РС. Неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабра-
ни документацију могу преузети на писарници 
Клиничко болничког центра Земун.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд – Земун 
Вукова 9

I

Оглашава пријем у радни однос на неодређено 
време са пуним радним временом и пробним 
радом у трајању од 3 месеца, за следећe рад-
нo местo:

1. Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
у Служби за техничке и друге  

сличне послове

II

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 овог огласа су: средња 
стручна спрема – техничке струке, радно иску-
ство у области конкурса.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 1 овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здрав-
ствено способан за тражене послове и да 
се против њега не води кривични поступак 
(својеручно потписана), диплома о заврше-
ној средњој школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице или уверење 
Репубичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидати су дужни да доставе: лекарско 
уверење, као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни 
однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, фотокопију личне карте нечи-
поване, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

Kомисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради провере знања и вештина кандидата 
усменим излагањем, познавањем области рада 
за радно место за које конкуришу и ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 Клиничко болничког 
центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дуж-
ни су да своје пријаве доставе писарници 
Клиничко болничког центра 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.

VIII

Оглас се објављује код Нацоналне службе 
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 8 дана од дана објављи-
вања на веб-страници Министарства здравља 
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом неће бити разматране. Кандидати који 
не буду изабрани документацију могу преузе-
ти на писарници Клиничко болничког центра 
Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Београд Земун, Вукова 9

I

Оглашава пријем у радни однос на неодређено 
време са пуним радним временом и пробним 
радом у трајању од 3 (три) месеца, за следећe 
раднo местo:

1. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

у Служби за правне и економско-
финансијске послове, Одељење за 

кадровске и административне послове, 
Немедицинске службе

2 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 за референта за правне, 
кадровске и административне послове су: 
средња стручна спрема – друштвени смер, 
знање рада на рачунару, радно искуство у 
области конкурса.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 1 овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна 
биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравст-
вено способан за тражене послове и да се про-
тив њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој 
школи, извод из матичне књиге венчаних ако 
је кандидат променио презиме, доказ о радном 
искуству (потврда послодаваца или фотоко-
пија радне књижице или уверење Репубичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати 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), оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о држављанству, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног 
осигурања (М образац).

V

Kомисија ће у изборном поступку разматрати 
све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради провере знања и вештина кандидата 
усменим излагањем, познавањем области рада 
за радно место за које конкуришу и ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 Клиничко болничког 
центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дуж-
ни су да своје пријаве доставе писарници 
Клиничко болничког центра 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.

VIII

Оглас се објављује код Нацоналне службе 
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 8 дана од дана објављи-
вања на веб-страници Министарства здравља 
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документа-
цијом неће бити разматране. Кандидати који 
не буду изабрани документацију могу преузе-
ти на писарници Клиничко болничког центра 
Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине
Служба здравствене заштите одраслих 

грађана

Опис послова: обавља послове доктора меди-
цине у служби здравствене заштите одраслих 
грађана у складу са правилима из домена 
своје струке и занимања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, меди-
цински факултет, положен стручни испит за 
звање доктора медицине, поседовање важеће 
лиценце за рад, односно решења о упису у 
именик лекарске коморе. Заинтересовани 
кандидати уз писмену пријаву достављају: 
оверену копију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту за звање докто-
ра медицине, оверену копију важеће лиценце 
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за рад, односно решења о упису у именик 
лекарске коморе, биографију, копију личне 
карте (читач електронске личне карте), извод 
из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних уколико је дошло до промене 
презимена; доказ да кандидат није осуђиван 
за кривична дела (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице), не 
старији од шест месеци од дана расписивања 
огласа; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење надлежног суда), 
не старије од шест месеци од дана расписи-
вања огласа; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци од 
дана расписивања огласа. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву са потребном документа-
цијом доставити лично или поштом на адре-
су: Дом здравља Лазаревац, Др Ђорђа Кова-
чевића 27, 11550 Лазаревац, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

ЛАЗАРЕВАЦ
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Портир

УСЛОВИ: КВ радник, III/IV степен стручне 
спреме, може и без радног искуства. Заинте-
ресовани кандидати уз писмену пријаву дос-
тављају: оверену копију дипломе о завршеној 
средњој школи, биографију, извод из матич-
не књиге рођених, потврду да нису осуђени 
за кривично дело које их чини неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење МУП/, 
не старије од 6 месеци), потврду да се не води 
кривични поступак (уверење суда, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству РС. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“. Пријаву доставити 
поштом на адресу: Специјална болница за 
ендемску нефропатију, Др Ђорђа Ковачевића 
27, 11550 Лазаревац, са назнаком: „За оглас 
– радно место портир“. Резултати огласа ће 
бити објављени на интернет страници Спе-
цијалне болнице за ендемску нефропатију: 
nefropatijalaz.rs. Кандидати који не буду иза-
брани ће бити посебно обавештени о резулта-
тима огласа. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. При-
лижена документација уз пријаву се не враћа 
кандидатима. Све информације о конкурсу на 
тел. 011/8120-164, 011/8123-948.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛЕНКО МАРИН“
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом: завршен медицин-
ски факултет, VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба 
да приложе следеће доказе о испуњавању 
услова: оригинал или оверену копију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, решење о лиценци издато 
од Лекарске коморе Србије. Рок за подно-
шење пријава са краћом биографијом и дока-
зима о испуњености услова је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-

мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе поштом на адресу Дома здравља, са 
назнаком „За оглас – не отварати“ или директ-
но у управи Дома здравља, сваког радног дана 
од 7 до 15 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште

Војводе Путника 28
тел. 012/7160-700

e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог до 31.12.2021.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, 
кандидат је дужан да испуњава и следеће усло-
ве: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, одобрење за самосталан рад 
(лиценца или решење о упису у именик Лекар-
ске коморе). Уз пријаву – молбу кандидати при-
лажу неоверене копије следеће документације: 
диплому о стеченом образовању одговарајућег 
профила, уверење о положеном стручном испи-
ту, одобрење за самосталан рад (лиценца или 
решење о упису у именик Коморе), потпуну 
личну и радну биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се 
вршити кореспонденција – заказивање интер-
вјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђи-
ван. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор. 
Кандидати који не дођу на интервју неће бити 
рангирани. Коначну одлуку о избору кандида-
та који ће бити примљени у радни однос доно-
си директор. 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 Дом здравља Велико 
Градиште. Приликом заснивања радног односа 
кандидат који се прима у радни однос дужан 
је да достави: лекарско уверење, доказ да није 
осуђиван (уверење издаје МУП) и документа-
цију претходно наведену уз пријаву – молбу, у 
оригиналу или оверене фотокопије. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама на писарници Дома здравља Вели-
ко Градиште или путем поште на адресу: Дом 
здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, 
12220 Велико Градиште, уз напомену „Пријава 
на оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. По завршеном кон-
курсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. Изабрани кандитат ће бити лич-
но обавештен телефонским путем. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
012/7160-700.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 4

тел. 027/8150-004

Доктор медицине

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 

на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље; предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здравстве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у зајед-
ници; ради у превентивним саветовалиштима; 
организује и спроводи прописане системат-
ске, циљане и скрининг прегледе; учествује у 
посебним програмима (вакцинација, мере у току 
епидемије и мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагности-
ку и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења, 
одређује врсту и дужину кућног лечења и пра-
ти његово спровођење, одређује дужину при-
времене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска сред-
ства, као и медицинско-техничка помагала; 
даје оцену о здравственом стању и упућује на 
оцену радне способности, иде у кућне посете 
у оквиру теренског рада; збрињава пацијенте 
на месту повређивања, односно нагло наста-
лог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати 
пацијента у хитном санитетском транспорту до 
одговарајуће здравствене установе; учествује 
у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
за свој рад одговоран/а је начелнику службе; 
високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс 
достављају: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном; оверену копију дипломе 
(уверења) о стеченом високом образовању; 
фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фото-
копију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико је диплома или уверење издато на 
девојачко презиме); доказ о положеном струч-
ном испиту (оверена копија); лиценцу (овере-
на копија); потврду претходног послодавца о 
стеченом радном искуству у струци – не ста-
рију од 30 дана. Рок за подношење пријава је 
осам (8) дана од дана објављивања. Оглас ће 
бити објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља РС и веб-сајту Дома здравља Про-
купље. Одлука о избору кандидата донеће се 
у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Дома здравља Про-
купље. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве достављати поштом 
у затвореној коверти на горе наведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос на неодређено време“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас за пријем у радни однос једног помоћ-
ног радника, на одређено време до поврат-
ка запосленог са дужег одсуства, објављен 
01.09.2021. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

26310 Алибунар, Трг слободе 8
тел. 013/641-201

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
15.09.2021. године поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Николе Пашића 22

e-mail: pravno@dzzagubica.rs

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслог 

становништва са кућним лечењем 
и медицинском негом, хитном 

медицинском помоћи, поливалентном 
патронажном службом 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати морају испуњавати и сле-
деће посебне услове: 1. високо образовање 
медицинске струке: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. положен стручни испит; 3. лицен-
ца; 4. најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Уз пријаву се подно-
си: фотокопија дипломе о завршеном високом 
образовању медицинске струке (звање доктор 
медицине); фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопија извода из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме); оверена фотокопија лиценце 
или решења о издавању лиценце Лекарске 
коморе Србије; кандидати који имају радно 
искуство достављају доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци; потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном и имејл-адресом. Рок за подношење 
пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве се подносе на адресу 
Дома здравља Жагубица, Николе Пашића 22, 
12320 Жагубица или на имејл-адресу: pravno@
dzzagubica.rs. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање. Како достављену докумен-
тацију подносилаца молби на објављене кон-
курсе не враћамо кандидатима, иста не мора 
бити оверена. Одлука о избору кандидата на 
расписани конкурс биће саопштена изабраном 
кандидату.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Медицинска сестра – техничар
на одређено време,  

до 31. децембра 2021. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду и посеб-
ни услови: IV или VI степен стручне спреме 
– средња медицинска школа, образовни про-
фил: медицинска сестра – техничар, односно 
виша медицинска школа, образовни профил 
виша медицинска сестра – техничар; поло-
жен стручни испит; упис у комору МСТС. Као 
доказе о испуњености услова кандидат треба 
да достави: пријаву на оглас, кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи, односно 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 

вишој медицинској школи; оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном струч-
ном испиту; очитану личну карту; фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме); оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору МСТС; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда 
које не сме бити старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице које не сме 
бити старије од 6 месеци). Кандидати са који-
ма буду закључени уговори о раду, дужни су 
да пре ступања на рад доставе лекарско уве-
рење. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Дом здравља 
Рековац. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Посло-
ви“. Кандидати који се благовремено јаве на 
оглас са потпуном конкурсном документацијом 
и који испуњавају услове огласа биће позвани 
на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за доношење одлуке о 
пријему. Одлука о избору кандидата донеће се 
најкасније у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава. Пријаве се подносе 
лично, радним даном од 7.00 до 14.00 часова 
у Правној служби Дома здравља Рековац или 
путем поште на адресу: Дом здравља Реко-
вац, Јохана Јоханесона бб, 35260 Рековац, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место медицинска сестра – тех-
ничар“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и пријаве са неодговарајућом документа-
цијом неће бити разматране. Докази приложе-
ни уз пријаву биће враћени кандидатима који 
нису примљени у радни однос само на њихов 
захтев.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/815-510

Оглас објављен 21.07.2021. године у публика-
цији „Послови“ поништава се у делу који се 
односи на радно место: доктор медицине, 4 
извршиоца. Остали део огласа остаје непро-
мењен.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника до 

његовог повратка, са скраћеним радним 
временом, за рад у Служби за хитну 
медицинску помоћ са санитетским 

превозом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: високо образовање 
медицинске струке: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит; лицен-

ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног 

обима посла, а најдуже до 24 месеца, 
са скраћеним радним временом, за рад 
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту, Одсек дечје и превентивне 
стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
стоматологије.

Стоматолошка сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време због повећаног 
обима посла, а најдуже до 24 месеца, 

са скраћеним радним временом, за рад 
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту, Одсек дечје и превентивне 
стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању стоматолошка сестра – техничар.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о 
држављанству, диплому или уверење о завр-
шеном факултету или завршеној средњој шко-
ли (у зависности за које радно место се подно-
си пријава на конкурс, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу односно одобрење 
за самосталан рад у струци, доказ да канди-
дат има најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, доказ да кандидат 
има најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора стоматологије, доказ да кан-
дидат има најмање шест месеци радног иску-
ства у звању стоматолошке сестре – техни-
чара). Опис послова дат је у Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Параћин. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт теле-
фоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Дома здравља Параћин или послати 
на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Мар-
ка 10, 35250 Параћин, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за радно место доктора медицине 
за рад у Служби СХМП“, „Пријава на конкурс 
за радно место доктора стоматологије за рад 
у Служби за стоматолошку здравствену зашти-
ту, Одсек дечје и превентивне стоматологије“ 
и „Пријава за конкурс за радно место стома-
толошке сестре – техничара за рад у Служби 
за стоматолошку здравствену заштиту, Одсек 
дечје и превентивне стоматологије“. Докази 
о испуњености услова за заснивање радног 
односа за напред наведена радна места под-
носе се у неовереним копијама. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
на сајту Министарства здравља Републике 
Србије и у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, 
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпу-
ном и неодговарајућом документацијом, неће 
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бити разматране. По завршетку конкурса пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/563-517.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК
38334 Осојане

Возач санитетског возила
на одређено време до 31. децембра 

2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандитати треба да испуња-
вају и следеће услове: средње образовање, 
IV степен; положен возачки испит Б и Ц кате-
горије; радно искуство најмање 6 месеци у 
вожњи санитетског возила. 

Домар – мајстор на одржавању
на одређено време до 31. децембра 

2021. године

УСЛОВИ: средње образовање, радно искуство 
од најмање 6 месеци. 

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном, кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи одговарајућег профила; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандитат проме-
нио презиме); личну карту (очитану); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору кан-
дидата, о чему одлуку доноси в. д. директо-
ра. Одлука о избору кандидата који ће бити 
примљени у радни однос биће донета у року 
од 30 дана од дана завршетка огласа. Пре 
заснивања радног односа кандидат који буде 
изабран је дужан да достави: уверење да се 
против њега не води истрага или кривични 
поступак (уверење издаје суд, не старије од 
6 месеци), уверење о (не)кажњавању (издаје 
полицијска станица, не старије од 6 месеци). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у свр-
ху избора у радни однос. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве се могу послати поштом на адресу: Дом 
здравља Исток – Осојане (пријава за оглас), 
38334 Осојане, АП КиМ, или доставити лич-
но Дому здравља Исток – Осојане, Служби 
за правне послове, са назнаком за које радно 
место се подноси пријава на оглас. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве достављене електронском поштом 
биће одбачене и неће се узети у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

38220 Косовска Митровица
Анри Динана 10

Доктор медицине
на одређено време до 31. децембра 

2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандитати треба да испуња-
вају и следеће услове: VII/1 степен струч-
не спреме, високо образовање, медицински 
факултет.

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до 31. децембра 

2021. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа, гинеколошко-акушерски 
смер.

ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану, са 
кратком биографијом, адресом, имејл-адресом 
и контакт телефоном кандидати у затвореној 
коверти подносе: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи одговарајућег профила; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандитат проме-
нио презиме); личну карту (очитану); оверену 
фотокопију уверења о држављанству; лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору кан-
дидата, о чему одлуку доноси в. д. директо-
ра. Одлука о избору кандидата који ће бити 
примљени у радни однос биће донета у року 
од највише 30 дана од дана завршетка огла-
са. Пре заснивања радног односа кандидат 
који буде изабран је дужан да достави: уве-
рење да се против кандидата не води истра-
га или кривични поступак (уверење издаје 
суд (не старије од 6 месеци); уверење о (не)
кажњавању (издаје полицијска управа, не ста-
рије од 6 месеци). 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се могу послати 
поштом на адресу: Здравствени центар Косов-
ска Митровица (пријава на оглас), Анри Дина-
на 10, 38220 Косовска Митровица, АП КиМ, 
или доставити лично у Здравственом центру 
Косовска Митровица – ОЈ Болница, Служби 
за правне послове, са назнаком за које радно 
место се подноси пријава. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве послате електронском поштом биће одбаче-
не и неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Радник на обезбеђењу
са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 85/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом 
радних места Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Посебан услов за заснивање 
радног односа је радно искуство у здравстве-
ној установи терцијарног нивоа здравствене 
заштите на поменутим пословима у трајању 
од 12 месеца. Уз пријаву се подносе у ориги-
налу или овереној копији следећа докумен-
та: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила (средња стручна спрема); 
лиценца за вршење специјалистичких послова 
службеника обазбеђења са оружјем; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка 

биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Као доказ о радном искуству 
кандидати треба да доставе доказ/потврду о 
радном стажу у струци од стране надлежне 
службе здравствене установе на терцијарном 
нивоу здравствене заштите. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. На радне односе заснова-
не по окончаном конкурсу примењиваће се 
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата запослених у јавним служ-
бама. 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 кли-
нички центар Крагујевац. Оглас се објављује 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса бити 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Канди-
дати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 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)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине 
за потребе Одељења неонатологије 

Клинике за гинекологију и акушерство, 
на одређено време од 12 месеци и са 

пробним радом од 3 месеца

Доктор медицине 
за потребе Центра за 

дерматовенерологију, на одређено 
време од 12 месеци и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа је 
радно или волонтерско искуство у наведеној 
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служби здравствене установе на терцијарном 
нивоу здравствене заштите у трајању од нај-
мање 6 месеци. Уз пријаву се подносе у ориги-
налу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном 
испиту; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
доказују радно искуство (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање однос-
но волонтирање) потврдом о радном стажу, 
односно волонтерском искуству од стране од 
стране надлежне службе здравствене уста-
нове. Кандидати су у обавези да на пријави 
наведу за која радна места конкуришу. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног одно-
са, 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 надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); дозволу 
за рад – лиценцу издату од надлежне комо-
ре (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Уколико изабрани кандидат 
не достави горе наведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати 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 кли-
нички центар Крагујевац. Оглас се објављује 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Канди-
дати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Контакт 
телефон: 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)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни виши медицински 
техничар општег смера

за потребе Центра за ургентну 
медицину, на одређено време до 

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

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
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 Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Универзитетском клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригина-
лу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила – више или високо образовање; уве-
рење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратка биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве 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 докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. 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 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Оглас се објављује путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Прија-
ве 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 подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/ 50 52 73

Доктор медицине
за потребе Службе за патолошко-

анатомску дијагностику, на одређено 
време од 12 месеци, са пробним радом 

од 3 месеца

Лекара специјалиста патологије
за потребе Службе за патолошко-

анатомску дијагностику, на одређено 
време од 12 месеци и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/17, 95/18) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа је 
радно или волонтерско искуство у наведеној 
служби здравствене установе на терцијарном 
нивоу здравствене заштите у трајању од нај-
мање 6 месеци. Уз пријаву се подносе у ориги-
налу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном 
испиту за радно место доктора медицине; уве-
рење о положеном специјалистичком испиту 
за радно место лекара специјалисте; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 
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) 
потврдом о радном стажу или волонтерском 
искуству од стране надлежне службе здравс-
твене установе. Кандидати су у обавези да на 
пријави наведу за која радна места конкуришу 
(било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа изабрани канди-
дат 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 издату од 
надлежне коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу). Уколико иза-
брани кандидат не достави горе наведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кан-
дидат 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 се објављује путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Уни-
верзитетског клиничког центра Крагујевац и у 
публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Контакт телефон: 034/505-273. Прија-
ве 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 подноси пријаву)“.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Мајстор одржавања
у Служби за техничке послове, са 

пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 85/18) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом 
радних места Универзитетског клиничког цен-
тра Крагујевац. Посебан услов за заснивање 
радног односа је радно или волонтерско иску-
ство у здравственој установи терцијарног нивоа 
здравствене заштите на поменутим пословима 
у трајању од 12 месеца. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила (средња стручна спре-
ма, електросмер); уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, иемјл-адресом. Као доказ о 
радном/волонтерском искуству кандидати тре-
ба да доставе доказ/потврду о радном стажу, 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе здравстве-
не установе на терцијарном нивоу здравствене 
заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Приликом заснивања рад-
ног односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. На радне односе засноване по 
окончаном конкурсу примењиваће се важећа 
Уредба о коефицијентима за обрачун и испла-
ту плата запослених у јавним службама. 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 кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Оглас се објављује путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
и у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса бити објављени на сајту Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти преко 
писарнице Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назна-
чити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно 
место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19а

тел. 037/811-343

Доктор медицине – изабрани лекар
у Одељењу за здравствену заштиту 
одраслих становника, на одређено 

време до повратка запослене са 
трудничког боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит и доз-
вола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Кандидати уз пријаву као 
доказе подносе: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту; потврду – препоруку о радном 
искуству након положеног стручног испита 
на пословима здравствене струке; оверену 
фотокопију дозволе за рад – лиценце издате 
од надлежене коморе (ако је кандидат из рад-
ног односа) или решење о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу), кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Приликом заснивања радног одно-
са, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се примају. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, које нису у складу са 
условима овог огласа, неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време до повратка 
запослене са дужег одсуства,  

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих ДЗ Мало Црниће

Опис послова: вршење пријема пацијената 
без упута, обављање прегледа пацијената уз 
коришћење лабораторијских анализа и пре-
гледа, одређује потребну терапију, упући-
вање болесника на лечење у специјализоване 
здравствене установе на здравствену коми-
сију (инвалидско-пензиону, за бање, ревизи-
ону, конзилијум, комисију вештака и др.), на 
основу нађеног стања при прегледу, а у зави-
сности од врсте и тежине оболења, на осно-
ву претходно извршених анализа и потребних 
прегледа давање стручног мишљења (лекар-
ско уверење) о радној способности, физичком 
и психичком стању, врсти и тежини повреда 
и сл.; врши мање хируршке интервенције и 
инцизије у превијалишту, контролисање струч-
ног рада медицинских техничара у превија-
лишту, на медицинској документацији и друго, 
рад на здравственом васпитању и подизању 
здравствене заштите грађана, рад на свом 
стручном усавршавању, рад у истуреним амбу-
лантама по распореду, обављање и лакарских 
прегледа у стану оболелог када то ситуација 
захтева, обавезан повремени рад на терену, 
у вези спровођења акција и мера здравствене 
заштите и здравственог васпитања, у истуре-
ним амбулантама и здравственим станицама 
према распореду и потреби службе, одгово-
ран је за стручни рад, радну дисциплину и 
материјалну потрошњу и утрошак средствима 
ризика.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, 
кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: завршен медицински факултет, VII/1 сте-

пен; положен стручни испит; лиценца/члан-
ство у Лекарској комори Србије. Уз пријаву на 
оглас потребно је доставити и: кратку биогра-
фију са бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте (очитане податке са личне кар-
те); оверену фотокопију лиценце/решења о 
упису у комору; фотокопију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су диплома или уве-
рење издати на девојачко презиме). Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави горе наведена 
документа у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору. Пријава на оглас пред-
ставља пристанак на обраду података о лич-
ности. Кандидатима који не буду изабрани не 
враћа се поднета документација. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу: Дом 
здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштан-
ски фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком 
,,Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: средње образовање у трајању од четири 
године (медицинска школа, медицинска сестра 
– техничар), стручни испит; лиценца и решење 
о упису у комору; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биогра-
фију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом 
током школовања, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену копију 
лиценце и решења о упису у комору, фото-
копију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца (други 
доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге венчаних уколико је канди-
дат променио презиме, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству, копију/
очитану личну карту. Напомена: Лекарско 
уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре прије-
ма у радни однос. Комисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве 
и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће разговор, ради 
прибављања додатних релевантних подата-
ка за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
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могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 
(осам) дана од дана објављивања публикацији 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковер-
тама на адресу: Општа болница Петровац на 
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави 
или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити 
узети у разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„ПОЖАРЕВАЦ“
12000 Пожаревац 

Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127

Фармацеутски техничар
за рад у огранку Апотекарске установе 
„Кучево“ у Кучеву (Светог Саве 118),  

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
законом, кандидат мора да испуњава и сле-
деће услове: завршена средња медицинска 
школа фармацеутски смер; положен струч-
ни испит за самостално обављање послова 
фармацеутског техничара. Документација 
коју кандидат треба да приложи уз пријаву: 
пријава на конкурс која обавезно садржи 
податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адресу пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседу-
је), кратку биографију, фотокопију дипломе 
тражене средње школе (оверену фотокопију), 
потврду о положеном стручном испиту (ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме). Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Апотекар-
ске установе „Пожаревац“, у просторијама 
рачуноводства, Моше Пијаде 4, Пожаревац, 
као и на сајту Апотекарске установе „Пожа-
ревац“: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен теле-
фонским путем. 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. Особа за контакт Иван Лазаревић, тел. 
012/523-127. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 
12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Портир

УСЛОВИ: средње образовање; држављанство 
Републике Србије. Заинтересовани кандида-
ти подносе следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, копију лич-
не карте, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оверену копију дипломе о 
завршеној средњој школи. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 

као и документа којима се доказује испуње-
ност услова огласа (оверене фотокопије), 
достављају се на горе наведену адресу. Рок 
за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; 
положен стручни испит; држављанство Репу-
блике Србије. Заинтересовани кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; копију личне 
карте; уврење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверену копију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова огласа (оверене 
фотокопије), достављају се на горе наведену 
адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац 
Краљице Марије 15

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до 31.12.2021.
3 извршиоца

Опис посла: пружа услуге неге и подршке 
лицима којима је потребна нега као последи-
ца старења, повређивања, болести или других 
физичких и менталних поремећаја или потен-
цијалних ризика за здравље у складу са прак-
сом и стандардима савремене неге и о томе 
води прописану медицинску документацију, у 
тиму са докторима медицине или самостално, 
спроводи превентивне и куративне мере, по 
налогу доктора медицине или доктора медици-
не-специјалисте у установи и на терену, при-
према пацијента за дијагностичко-терапијске 
процедуре и припрема ординацију, опрему и 
уређаје за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, 
одређивање шећера у крви и друго) и врши 
антропометријска мерења, у хитним случајеви-
ма пружа прву помоћ унесрећенима на месту 
догађаја и у транспорту и прати болесника у 
тиму са лекаром и надзире га за време пре-
воза до здравствене установе или куће ради 
даљег лечења, врши дезинфекцију и стерили-
зацију инструмената и материјала, правилно 
одлаже медицински отпад, води прописану 
медицинску документацију, врши наплату пар-
тиципације и наплаћене износе предаје благај-
ни Дома здравља у року од два дана, за свој 
рад одговорна је одговорној сестри и начелни-
ку службе, обавља и друге послове по налогу 
начелника Службе. 

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска 
сестра – техничар, положен стручни испит, 
лиценца, познавање рада на рачунару (основ-
ни пакет MS Office и Windows окружење). 
Кандидати уз пријаву на оглас достављају: 
диплому о стеченом образовању у оригина-
лу или овереној фотокопији, доказ о поло-
женом стручном испиту у оригиналу или 
овереној фотокопији, лиценцу, кратку, био-
графију, фотокопију возачке дозволе. Прија-
ве се достављају у затвореним ковертама на 
адресу Дома Здравља у Младеновцу, у року 
од осам дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине
на одређено време до 31.12.2021.

3 извршиоца

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и техника, кроз примену принципа и 
процедура савремене медицине, о чему води 
прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава 
податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спро-
води мере за њихово отклањање, спроводи 
здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и органи-
зацијама у заједници; ради у превентивним 
саветовалиштима; организује и спроводи про-
писане систематске, циљане и скрининг пре-
гледе; учествује у посебним програмима (вак-
цинација, мере у току епидемија и масовних 
несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагно-
стику и специјалистичке прегледе, одређује 
начин и врсту лечења, прати ток лечења и 
усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења, одређује врсту и дужину кућног 
лечења и прати његово спровођење, одређује 
дужину привремене спречености за рад због 
болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско-тех-
ничка помагала; даје оцену о здравственом 
стању и упућује на оцену радне способности, 
иде у кућне посете у оквиру теренског рада; 
у случају потребе збрињава пацијенте на 
месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, и ако је потребно 
прати пацијента у хитном санитетском транс-
порту до одговарајуће здравствене установе; 
учествује у унапређењу квалитета здравс-
твене заштите; обавља консултације са дру-
гим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на инте-
грисаним академским студијама, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године; на основним студјама у 
трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; стручни испит, лицен-
ца. Кандидати за радно место уз пријаву 
достављају: кратку биографију, диплому о 
завршеном медицинском факултету, доказ о 
положеном стручном испиту, оригинал или 
фотокопију лиценце. Пријаве се достављају 
на адресу: Дом здравља Младеновац, Краљи-
це Марије 15, са назнаком „Пријава на конкурс 
– не отварати“, у року од осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Оба-
вештења на тел. 011/8241-508.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине – специјалиста 
педијатрије

на одређено време

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 дру-
ге послове по налогу начелника службе. За 
свој рад одговоран је начелнику службе за 
здравствену заштиту деце.

УСЛОВИ: медицински факултет, завршена спе-
цијализација 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 медицинском факултету 
(у оригиналу или овереној фотокопији), доказ 
о положеном стручном испиту (у оригиналу или 
овереној фотокопији), уверење о положеном 
специјалистичком испит, лиценцу, кратку био-
графију. Пријаве се достављају у затвореним 
ковертама на адресу Дома Здравља у Младе-
новцу, у року од осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

пробни рад од 3 месеца

Опис послова: одржавање хигијене у просто-
ријама болнице: подови, прозори; одржавање 
хигијене санитарних чворова; уклања смеће 
на за то одређено место; чишћење дворишта 
болнице; ради и друге послове по налогу 
главне сестре службе; одговорна је главној 
сестри службе и болнице.

УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 
6 месеци. Кандидати су у обавези да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о 
завршеној школи, извода из матичне књиге 
рођених, доказа о радном искуству (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се прима, потврду да се против 
лица не води судски поступак, као и потврду о 
неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
на адресу: Специјална болница за церебралну 
парализу и развојну неурологију, Београд, Соко-
бањска 17а – Правна служба. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

на одређено време по основу замене 
до повратка радника са боловања, за 
потребе Одсека за општу радиологију

УСЛОВИ: високо образовање, виши радиолош-
ки техничар; положен стручни испит; најмање 
6 (шест) месеци радног искуства у наведе-
ном звању; лиценца. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију, фотокопију лич-
не карте, фотокопију дипломе о завршеном 
образовању, фотокопију дипломе о положе-
ном стручном испиту, фотокопију лиценце, 
фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца 
и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
у раду, додатно образовање или способље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које 
се прима. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком 
радног места за које се конкурише. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар
за рад у Служби интерне медицине са 
хемодијализом, Одељење стационар 

са коронарном и цереброваскуларном 
једлницом, ОЈ Болница

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и услове 
у погледу стручне спреме/образовања: завр-
шено средње образовање – средња медицин-
ска школа одговарајућег смера (општег сме-
ра); стручни испит, лиценца издата од Коморе 
медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Рад у сменама. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце за рад; доказ да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда); уверење да нису осуђива-
ни за кривична дела која их чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске станице). 
Приликом заснивања радног односа, кандида-
ти су дужни да доставе лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Одлука о избору кандидата биће донете 
у року од 30 (тридесет) дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне докуменатације. Пријавом на оглас 
кандидат даје сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 

однос. Подацима рукује и податке обрађује 
Одљење за правне, кадровске и опште посло-
ве Здравственог центра Кладово. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информа-
ција, које су од важности за доношење одлуке 
о пријему. Коначну одлуку о избору кандида-
та доноси в. д. директора. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на адресу: Здравстве-
ни центар Кладово, Дунавска 1-3, 19320 Кла-
дово, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ШТРПЦЕ
38236 Штрпце, Цара Лазара бб

Медицинска сестра/техничар у 
амбуланти

на одређено време због повећаног 
обима посла, а најдуже до 31.12.2021. 

Опис послова: Врши давање ињекција, води 
протокол о давању инјекција. Врши обрачун 
услуга о чему заједно са одговорном сестром 
сачињава извештај. Учествује у реанимацији 
пацијента, ради на ЕКГ апарату. По налогу 
лекара наставља прописану терапију у стану 
болесника и благовремено обавештава лека-
ра о стању болесника. Врши фактурисање 
услуга. Одговорна је за одељење за дневну 
негу пацијената, брине о пацијенту за време 
боравка пацијента на одељењу и пружа про-
писану терапију. Прати стање пацијента и о 
свакој промени обавештава надлежног лека-
ра. По налогу ординирајућег лекара и главне 
сестре прати пацијента за време санитет-
ског транспорта. Води рачуна о исправности 
здравствене легитимације. Утврђује иден-
титет пацијента. Отвара, проналази и дос-
тавља здравствене картоне лекару, уредно 
враћа картоне на своје место по обављеном 
прегледу, стара се о редоследу за прегледе 
водећи рачуна о хитним случајевима и теш-
ким болесницима. Припрема ординацију лека-
ра (доноси упуте, рецепте, припрема радни 
сто лекара). Упућује пацијенте на што краћи 
пут до добијања здравствене услуге. Попуња-
ва заглавље рецепта, специјал. упута. Води 
дневник лекара, евиденције услуга, припре-
ма фактуре и врши унос фактурисаних услуга. 
Прослеђује податке о малигним, заразним и 
хроничним болестима евидентичару заразних 
оболења – статистици. Све извештаје о раду 
сваког лекара доставља статистици. Одгова-
ра за чување документације до архивирања. 
Обавља и друге послове из своје струке по 
налогу претпостављеног. Информише пацијен-
те који немају здравствено осигурање о сно-
шењу трошкова здравствених услуга. Брине о 
чувању подтака о здрављу пацијената у скла-
ду са важећим законима. Наплаћује услуге 
од неосигураних лица, као и партиципацију 
у складу са важећим прописима. Саставља 
извештаје. Врши фактурисање услуга.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
у трајању од 4 године, смер медицинска сестра 
– техничар; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства са завршеном 
средњом медицинском школом; здравстве-
на способност утврђена од стране надлежног 
здравственог органа у складу са законом.

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
због повећаног обима посла, а најдуже 

до 31.12.2021. 
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Опис послова: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност; одржава хигијену у административним 
просторијама; одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околи-
не здравствене установе; по потреби обавља 
послове прања, пеглања и одржавања одеће, 
веша и друге робе за потребе здравствене 
установе.

УСЛОВИ: завршена основна школа; здравстве-
на способност утврђена од стране надлежног 
здравственог органа у складу са законом.

Радник обезбеђења без оружја – 
чувар

на одређено време због повећаног 
обима посла, а најдуже до 31.12.2021. 

Опис послова: контролише улазак и излазак 
лица; обезбеђује објекат, запослене и друга 
лица; спроводи стални надзор над објектом; 
по налогу врши преглед лица, пртљага, опре-
ме и возила у објекту; контролише и надзире 
рад техничких система обезбеђења; регулише 
улаз и излаз колима у круг Дома здравља; ста-
ра се о несметаном прилазу кола хитне помоћи 
Дому здравља; самостално или уз обавештење 
органа јавног реда успоставља ред и уклања 
пијана лица и лица која праве неред; одгово-
ран је за употребу кључева који стоје у пор-
тирници; ради на одржавању хигијене пор-
тирнице и дворишта Дома здравља; држава 
прилаз Дому здравља приступачним од снега 
и леда.

УСЛОВИ: завршена средња школа; здравстве-
на способност утврђена од стране надлежног 
здравственог органа у складу са законом. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати за радно 
место медицинске сестре подносе (у овере-
ној копији): диплому o стеченом образовању; 
уверење о положеном стручном испиту одго-
варајућег профила; уверење о држављанству 
РС, не старије од шест месеци; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом; кao доказ о радном 
искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду послодавца. Заинтересовани 
кандидати за радно место спремачице и рад-
ника обезбеђења подносе (у овереној копији): 
диплому o стеченом образовању; уверење о 
држављанству РС, не старије од шест месе-
ци; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана. 
Одлука о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава и иста ће бити објављена на веб-стра-
ници ДЗ Штрпце, као и на огласној табли уста-
нове. Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Приложена конкурсна документација 
неће се враћати кандидатима. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се под-

носе лично или путем препоручене пошиљке 
на адресу: Дом здравља Штрпце, Цара Лазара 
бб, 38236 Штрпце, са назнаком: „Пријава на 
конкурс ради заснивања радног односа“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРИЗРЕН
Ораховац, Драгутина Јанковића бб

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти 

на одређено време због  
повећаног обима посла, а најдуже  

до 31.12.2021. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Врши давање ињекција, води про-
токол о давању ињекција. Врши обрачун 
услуга о чему заједно са одговорном сестром 
сачињава извештај. Учествује у реанимацији 
пацијента, ради на ЕКГ апарату. По налогу 
лекара наставља прописану терапију у стану 
болесника и благовремено обавештава лекара 
о стању болесника. Врши фактурисање услуга. 
Одговорна је за дневну негу пацијената. Прати 
стање пацијента и о свакој промени обавешта-
ва надлежног лекара. По налогу ординирајућег 
лекара и главне сестре прати пацијента за 
време санитетског транспорта. Води рачу-
на о исправности здравствене легитимације. 
Утврђује идентитет пацијента. Отвара, про-
налази и доставља здравствене картоне лека-
ру, уредно враћа картоне на своје место по 
обављеном прегледу, стара се о редоследу за 
прегледе водећи рачуна о хитним случајеви-
ма и тешким болесницима. Припрема ордина-
цију лекара (доноси упуте, рецепте, припрема 
радни сто лекара). Упућује пацијенте на што 
краћи пут до добијања здравствене услуге. 
Попуњава заглавље рецепта, специјал. упу-
та. Води дневник лекара, евиденције услуга, 
припрема фактуре и врши унос фактуриса-
них услуга. Прослеђује податке о малигним, 
заразним и хроничним болестима евиден-
тичару заразних оболења – статистици. Све 
извештаје о раду сваког лекара доставља 
статистици. Одговара за чување документа-
ције до архивирања. Обавља и друге послове 
из своје струке по налогу претпостављеног. 
Информише пацијенте који немају здравствено 
осигурање о сношењу трошкова здравствених 
услуга. Брине о чувању података о здрављу 
пацијената у складу са важећим законима. 
Наплаћује услуге од неосигураних лица, као и 
партиципацију у складу са важећим прописи-
ма. Саставља извештаје. Врши фактурисање 
услуга. Обавља и друге послове из домена 
своје стручне спреме по налогу непосредног 
руководиоца, односно директора.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла у трајању од 4 године, смер медицинска 
сестра – техничар; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства са завр-
шеном средњом мдицинском школом; здрав-
ствена способност утврђена од стране надлеж-
ног здравственог органа у складу са законом. 
Заинтересовани кандидати подносе у овереној 
копији: диплому o стеченом образовању; уве-
рење о положеном стручном испиту одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС 
не старије од шест месеци; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом; кao доказ о радном 
искуству (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду послодавца. Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе, 
са њим се неће засновати радни однос. При-

ликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Одлука о избору кандидата донеће 
се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава и иста ће бити објављена 
на веб-страници ЗЦ Призрен, као и на оглас-
ној табли установе. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани 
о резултатима огласа. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Пријаве се подносе лично или путем препору-
чене пошиљке на адресу: Здравствени центар 
Призрен, Ораховац, Драгутина Јанковића бб, 
са назнаком: „Пријава на конкурс ради засни-
вања радног односа“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине специјалиста 
педијатрије

на одређено време од три месеца, 
изабрани лекар за децу у Служби за 
здравствену заштиту деце и школске 

деце Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, завршена 
специјализација из педијатрије и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору. 

2. Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, у 
Служби за лабораторијску дијагностику 

Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа смер лабораторијски техничар, 
4. степен стручне спреме, положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у Комору. 

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на 
оглас достављају: пријаву на оглас; кратку 
биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фото-
копију дипломе о завршеној специјализацији 
из педијатрије (за послове под редним бројем 
1.); оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кан-
дидатима који се јаве на оглас, ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему, одлучује директор. О 
коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
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Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дени документ у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве са документацијом доставити на 
наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„РИБАРСКА БАЊА”
37205 Рибарска Бања

Физијатар

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. и завршена специјализација 
из физикалне медицине и рехабилитације, 
у складу са Правилником о специјализација-
ма и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и завршена специјализација из физикал-
не медицине и рехабилитације, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника. Посебни услови: 
стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом, неоверене фотокопије: дипло-
ме, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценце, уверења о положеном специјалис-
тичком испиту и доказа о радном искуству. 
Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на адре-
су: Специјална болница за рехабилитацију 
„Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања, 
Служба за правне и економско-финансијске 
послове, са назнаком „Пријава за конкурс”, са 
навођењем радног места за које се конкури-
ше. Пријаве морају да буду примљене у Спе-
цијалној болници за рехабилитацију најкас-
није осмог дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”, и то најкасније 
до 14 часова, без обзира на начин доставе. 
Пријаве које буду примљене у Специјалној 
болници за рехабилитацију после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу одба-
циће се као неблаговремене и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и 
сата када су примљене у Специјалној болни-
ци за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као непотпуне.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац

Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове Службе за 
техничке, помоћне и друге сличне 
послове Опште болнице Крушевац,  
на одређено време 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису 

који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; грађевинске, елек-
тротехничке или машинске струке; на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
грађевинске, електротехничке или машинске 
струке, VII/1 степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару; положен одговарајући 
стручни испит из области рада, у складу са 
законом. 

2. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, смер 
за РО техничара, VI/1 или VI/2 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

3. Медицинска сестра – техничар
на инфективном одељењу, за рад у 
пнеумофтизиолошкој амбуланти за 
пријем и збрињавање пацијената у 

Служби за пнеумофтизиологију Опште 
болнице Крушевац, ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
- за радно место под бр. 1: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), доказ односно изјаву о 
познавању рада на рачунару;
- за радна места под бр. 2 и 3: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлеж-
ног органа.

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“; са 
називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, искључиво поштом на наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац 
Опште болнице Крушевац, на шест 
месеци због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, завршен правни 
факултет, на основним академским студијама 
у обиму од 240 ЕСПБ, знање рада на рачунару. 

2. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац 
Опште болнице Крушевац, на шест 
месеци због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера, знање рада на рачунару. 

3. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац 

Опште болнице Крушевац, ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

боловању

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера, знање рада на рачунару.

4. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац 
Опште болнице Крушевац, на шест 
месеци због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, правног 
смера, знање рада на рачунару.

5. Магационер/економ
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац 
Опште болнице Крушевац, на шест 
месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

6. Сервирка
за рад при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац Опште болнице 
Крушевац, на шест месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: 
основно образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу 
ове уредбе. 

7. Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац Опште болнице 
Крушевац, на шест месеци због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа. 
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8. Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
за рад при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац Опште болнице 
Крушевац, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа. 

9. Помоћни радник
за рад при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац Опште болнице 
Крушевац, ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
- за радна места 1–5: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте 
(уколико је чипована),фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме);
- за радно место 6: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе или оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи са 
потврдом о радном искуству на наведеним 
пословима, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме);
- за радна места 7–: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати 
на девојачко презиме). 

Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кан-
дидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“, са 
називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, искључиво поштом на наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију  

Опште болнице Крушевац,  
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медици-
не. Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су дипломе или 

уверења издати на девојачко презиме), овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежног 
органа. 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. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“, са 
називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, искључиво поштом на наведену 
адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
на одређено време због повећаног 

обима пословања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом 
о раду. Посебни услови: VII степен стручне 
спреме, доктор медицине, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету; оверен препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон. 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 рад-
ни однос“. Пријаве са непотпуном докумен-
тацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време због повећаног 

обима пословања

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 фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон. 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 рад-
ни однос”. Пријаве са непотпуном документа-

цијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

Педијатријска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: 4. степен стручне спре-
ме, педијатријска 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 фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); био-
графију са адресом и контакт телефон. 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 рад-
ни однос”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-
215, 018/804-211.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Социјални радник
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време 

до повратка запослене са привремене 
спречености за рад преко 30 дана, 

трудничког и породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; изузетно, 
на вишој школи у трајању до две године по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидати за 
радно место морају предати: кратку биогра-
фију (ЦВ), пријаву на оглас, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном високом образо-
вању наведеног 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, Ковин, 26220 Ковин или лично у архиви 
болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа код Националне 
службе за запошљавање. Изабрани кандидати 
су у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња

тел. 062/8045-122, 023/811-022 (7-15h)
e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време 6 месеци,  

након тога на неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: превентивни и куративни прегле-
ди деце, школске деце, омладине и одраслих.

УСЛОВИ: VII ниво образовања, без обзира 
на радно искуство; положен стручни испит, 
лиценца за лекаре. Послодавац обезбеђује 
смештај, дужина радног времена – 8 сати, рад 
у сменама. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати могу да 
се јаве на контакт телефоне или своје пријаве 
да доставе путем мејла.

Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања 
Жике Ваљаревића 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора центра за социјални 
рад може бити именован држављанин Репу-
блике Србије који је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и има најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву на 
конкурс, са радном биографијом, кандидат 
је дужан да поднесе програм рада за ман-
датни период на који се врши избор, овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми, 
потврду о радном искуству у струци, уверење 
о држављанству и уверење суда да није под 
истрагом и да се против њега не води кри-
вични поступак. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“, на адресу: Центар за 
социјални рад Врњачка Бања, Жике Ваљаре-
вића 1, са назнаком: „Конкурс за именовање 
директора“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац 

Лоле Рибара 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава и 
посебне услове: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, 
педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник; да има најмање пет година 
радног искуства у струци; да поседује орга-
низаторске способности; да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични посту-
пак за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у државним органима. Потребна доку-
ментација: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; уверење односно диплома о стече-
ном образовању; исправа којом се доказује 
стечено радно искуство у струци; радна био-
графија; уверење да кандидат није осуђиван; 
уверење да се против њега не води кривични 
поступак односно да није стављен захтев за 
спровођење истраге или одређених истраж-
них радњи, да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за које се 
гоњење предузима по службеној дужности. Уз 
доказе о испуњености услова конкурса кан-
дидат је дужан да поднесе програм рада за 
мандатни период за који се врши избор. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или у ове-
реној копији. Рок за подношење пријаве и 
потребне документације је 10 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, са наз-
наком „За конкурс“. Конкурсну документацију 
доставити на адресу: Центар за социјални рад 
Горњи Милановац, Лоле Рибара 2. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 
ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ

„Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ“
Стамница

12300 Петровац на Млави

Директор
намандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да су држављани Републи-
ке Србије; да имају високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године и одговарајући академски 
односно стручни назив утврђен у области 
правних, психолошких, педагошких и андра-
гошких наука и социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука; најмање 
5 година радног искуства у струци у скла-
ду са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите; организационе, комуни-
кационе менаџерске вештине и вештине пре-
зентације; знање страног језика. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је у обавези да достави 
следећу персоналну документацију: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, програм 
рада установе за мандатни период за који се 
врши избор, уверење о радном искуству у 
струци, уверење о држављанству – оригинал, 
уверење суда да лице није под истрагом и да 
се против истог не води поступак, уверење 
МУП-а о неосуђиваности. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова подносе се у року 
од 15 дана од дана објављивања, на адресу 
Дома за децу и лица ометена у развоју „Др 
Никола Шуменковић“ Стамница, 12300 Пет-
ровац на Млави, са назнаком „Пријава на 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ва неће се разматрати. 

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ
СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ СУБОТИЦА

24000 Суботица, Јаше Игњатовића 6

Реализатор едукативних програма

УСЛОВИ: високо образовање на студија-
ма првог степена (академске студије од 240 
ЕСПБ), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и одговарајући академски 
односно стручни назив: социјални радник, 
психолог, педагог, андрагог, дефектолог или 
специјални педагог; завршена обука за реали-
зацију Програма припреме за хранитељство; 
завршен одговарајући акредитовани про-
грам обуке, у складу са прописима којима се 
уређује област социјалне заштите; лиценца 
за обављање послова у складу са законом 
којим се уређује социјална заштита и пропи-
сима донетим на основу закона; најмање три 
године радног искуства на пословима заштите 
деце без родитељског старања и рада на при-
мени социо-едукативних програма, у складу са 
прописима којима се уређује област заштите 
(Правилник о хранитељству), знање рада на 
рачунару, други општи услови прописани зако-
ном. Место рада: Суботица, Трг слободе 3/3. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на адресу: Цен-
тар за породични смештај и усвојење Суботи-
ца, Трг слободе 3/3, са назнаком „За оглас“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Прилоге доставити у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
БЕОГРАД

11000 Београд, Марије Бурсаћ 49
тел. 011/2462-210

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком 
занимању; возачка дозвола Б категорије. Место 
рада је на општини Вождовац, Качерска 6. Заин-
тересовани кандидати могу се јавити директно 
на наведену адресу или на телефон: 011/2462-
210, од 08 до 15 часова (Жељка Ристановић).

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ 
И МИОНИЦА

14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-241, 3445-112

Водитељ случаја

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама од нај-
мање четири године, и то: дипломирани социјал-
ни радник; најмање једна година радног иску-
ства у струци, положен стручни испит и лиценца 
за обављање основних послова социјалне 
заштите. Кандидат је дужан да уз пријаву са био-
графским подацима поднесе: доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
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уверење да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горе 
наведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас за 
водитеља случаја“.

Технички послови – чистачица

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба 
да испуњава и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да је стекао образовање: 
основна школа, ПК; најмање једна година рад-
ног искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву са 
биографским подацима поднесе доказ о струч-
ној спреми, доказ о радном искуству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом достави-
ти на горе наведену адресу, са назнаком: „За 
јавни оглас за чистачицу“.

Индустрија и грађевинарство

„ПОЛИТЕРМ“ ДОО
11000 Београд, Веселина Чајкановића 13

тел. 063/396-336
e-mail: office@politerm.rs

Оператер на машини за екструзију 
пластике

место рада Амерић – Младеновац, 
на одређено време, пробни рад 2 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 
машинске струке; возачка дозвола Б катего-
рије; рад у три смене; пуно радно време; обез-
беђена исхрана. Кандидати своје пријаве за 
запослење могу слати на мејл-адресу: office@
politerm.rs или се јавити на контакт телефон: 
063/396-336 (Николина Арсић). Рок за пријаву 
на оглас је 1 месец.

„PLASTTRADE TS“ DOO BEOGRAD
11090 Београд, Патријарха Димитрија 2

тел. 063/213-982
e-mail: plastan22@gmail.com

Радник у производњи
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Рад у 
сменама, обезбеђен смештај. Кандидати се 
директно упућују према договореном термину 
на разговор. Јављање кандидата путем теле-
фона, слање пријаве за запослење на адресу 
поштом или мејлом.

„ЕВРОТЕХНА“ ДОО
36000 Краљево, Конарево 105б

тел. 036/821-023

Конструктор технолог – 
конструкција и пројектовање 

разводних ормана и програмирање 
на ЦНЦ машинама за обраду лима

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани машински инжењер; знање AutoCad, 
Solidworks; средњи ниво познавања енглеског 
језика.

ДМВ ДОО
ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ 

СИСТЕМИ
18000 Ниш, Краљевића Марка бб

Електротехничар
на одређено време

5 извршилаца

Опис посла: машинско постављање и 
лемљење електронских компоненти – рад на 
СМТ линији, ручно лемљење електронских 
компоненти у складу са захтевима технич-
ке документације, тестирање електронских 
склопова, монтажа електронских склопова, 
склапање финалног уређаја према задатој 
електронској шеми, функционално тестирање 
склопљених уређаја, рад у софтверским апли-
кацијама за управљање уређајима.

УСЛОВИ: средња стручна спрема електротех-
ничке струке.

Радник у машинској производњи
на одређено време

5 извршилаца

Опис посла: рад на најсавременијим ЦНЦ 
машинама – фибер ласер, пробијачица, преса 
за савијање лимова, рад на роботском систе-
му за заваривање – кобот, ручно заваривање 
алуминијумских конструкција ТИГ, МИГ/МАГ, 
РЕЛ поступком, обрада алуминијумских лимо-
ва и профила – рад са ручним и електричним 
алатом, шрафцигерима, кључевима, бушили-
цама, брусилицама, склапање алуминијумских 
конструкција, пластификација алуминијум-
ских конструкција. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: posao@dmv.rs.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира 
на смер.

„OLIMPIAS KNITTING SERBIA“ DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Радник у конфекцији
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл-адресу: jjevtic@olimpias.rs или 
се јављају на контакт телефон: 066/8755-901.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1

тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада: Врчин

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у тра-
женом занимању; возачка дозвола Б катего-
рије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

Ауто-бравар
место рада: Врчин

2 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у тра-
женом занимању; возачка дозвола Б катего-
рије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 

кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефон 
послодавца.

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ
„ROBERT BOSCH“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд
Омладинских бригада 90е 
e-mail: posao@bosch.com

тел. 022/405-192

Оператер производне линије
место рада: Пећинци, Шимaновци, на 

одређено време 24 месеца
250 извршилаца

УСЛОВИ: I–IV ниво квалификација. Пуно рад-
но време, пробни рад 1 месец, рад у смена-
ма, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђенa 
исхрана. Трајање конкурса: 30.09.2021. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне био-
графије да доставе на горе назначен имејл или 
да контактирају послодавца путем телефона.

Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“
18420 Блаце

Краља Петра I Карађорђевића 70
тел. 027/371-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема стечена на 
једном од факултета друштвених, уметничких, 
техничких или природних наука; 2. најмање 5 
година рада у култури; 3. радно искуство на 
руководећим местима у трајању од најмање 
6 месеци. Конкурсна документација мора да 
садржи: 1. оверену копију дипломе или уве-
рење о стеченој стручној спреми; 2. исправе 
којима се доказује радно искуство на руково-
дећим местима (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима је стечено 
радно искуство); 3. исправе којима се доказује 
радно искуство у култури (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима је стечено радно искуство); 4. уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван 
за кривично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора установе; 5. 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 6. извод из матичне 
књиге рођених; 7. оверену копију личне карте; 
8. доказ о здравственој способности (лекарско 
уверење); 9. кандидат за директора дужан је 
да предложи програм рада и развоја устано-
ве као саставни део документације. Сви докази 
се прилажу у оригиналу или овереној копији. 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
8 дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњавању услова подносе се Кул-
турном центру „Драинац“ са седиштем у Блацу 
– Управном одбору, са назнаком „За јавни кон-
курс за избор директора“, на адресу: Краља 
Петра I Карађорђевића 70. Пријава мора да 
садржи име и презиме кандидата, адресу 
и контакт телефон. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, Управни одбор одбацује закључ-
ком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу у року од 3 дана од дана дос-
тављања закључка. Директор се именује на 
основу спроведеног јавног конкурса на пери-
од од 4 године и може бити поново именован. 



Бесплатна публикација о запошљавању 3122.09.2021. |  Број 952 |   

Култура и информисање

Управни одбор установе обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из кон-
курса и у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса доставља оснивачу образло-
жени предлог листе кандидата. Листа садржи 
мишљење Управног одбора о стручним и орга-
низационим способностима сваког кандидата и 
записник о обављеном разговору. Скупштина 
општине Блаце именује директора установе са 
листе кандидата.

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље
Трг братства и јединства 1

Организатор за развој и промоцију 
туристичких производа

Опис посла: реализује активности у вези са 
креирањем, развојем и промоцијом туристич-
ког производа; сарађује са туристичком прив-
редом и другим организација које учествују у 
креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са домаћим и међународним 
странама од интереса; реализује активности 
на пласману креираних производа; учествује 
у изради туристичког пропагандног мате-
ријала за домаћа, регионална и међународ-
на тржишта; учествује у изради извештаја о 
споредним активностима; комплетира базе 
података према усвојеним концептима и мето-
дологијама; учествује у изради туристичког 
пропагандног материјала за домаћа, реги-
онална и међународна тржишта; реализује 
студијске туре представника туристичких 
оператера са датог тржишта, повезује их са 
носиоцима туристичке понуде; учествује у 
организацији промоције дестинација на турис-
тичким сајмовима; берзама, радионицама, про-
дајним мисијама и повезивања понуде произ-
вода са тражњом која се креира на односном 
тржишту; организује промотивне активности 
на изабраном тржишту; предлаже и организује 
промотивне активности, кампање, медијске и 
друге промотивне догађаје у сарадњи са сек-
тором за односе са јавношћу; учествује у орга-
низацији протоколарних активности у сарадњи 
са сектором за односе са јавношћу.

УСЛОВИ: високо образовање: на студија-
ма другог степена у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, по пропису који утврђује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
знање страног језика; знање рада на рачуна-
ру; најмање једна година радног искуства из 
области делокруга рада.

Спровођење конкурса и право учешћа: Кон-
курс спроводи Комисија именована од стра-
не в. д. директора Туристичке организације 
Пријепоље.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: Про-
вера се врши из области познавања прописа 
којима се уређује правни положај локалне 
самоуправе, закона о запосленима у јавним 
службама, познавање општих прописа о раду, 

као и познавање прописа везаних за обављање 
послова на конкретном радном месту. У избор-
ном поступку, Конкурсна комисија усменим 
путем врши проверу и оцењивање: из области 
познавања прописа којима се уређује правни 
положај локалне самоуправе, закона о запос-
ленима у јавним службама, познавање општих 
прописа о раду као и познавање прописа 
везаних за обављање послова на конкретном 
радном месту; вештине: проверава се вешти-
на комуникације, организационе способности, 
вештина рада на рачунару.

Трајање радног односа и место рада: Радни 
однос се заснива на неодређено време, а место 
рада је Туристичка организација Пријепоље.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
на огласној табли Туристичке организације 
Пријепоље, интернет презентацији Туристичке 
организације Пријепоље www.turizamprijepolje.
co.rs и публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. 

Општи услови за рад на радном месту: Сваки 
кандидат, поред услова утврђених Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места у Туристичкој организацији Пријепоље, 
који су наведени у условима радног места, 
треба да испуњава и следеће опште услове из 
члана 35 Закона о запосленима у јавним служ-
бама („Службени гласник Републике Србије”, 
број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020): 
да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има прописано образовање, да 
није правоснажно осуђиван на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс и начин достављања: оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у којем периоду је стечено радно искуство); 
потврда/уверење да није правоснажно осуђи-
ван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или у фотокопији која је оверена у суду 
или код јавног бележника. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18), про-
писано је, између осталог, да орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Потреб-
но је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за 
једну од могућности, да орган прибави подат-
ке о којима се води службена евиденција или 
да то кандидат учини сам. Образац изјаве 
доступан је на сајту Туристичке организације 
Пријепоље и објављен је уз јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места у 
Туристичкој организацији Пријепоље.

Пријаве са прописаним доказима се дос-
тављају на адресу: Туристичка организација 
Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 
Пријепоље (са назнаком – Конкурсној комисији 
за спровођење јавног конкурса за попуњавање 
извршилачког радног места у Туристичкој 
организацији Пријепоље).

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: За кандидате чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве и потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту, биће извршена провера стру-
чне оспособљености, знања и вештина које 
се вреднују у изборном поступку. Конкурсна 
комисија ће 07.10.2021. године, у просторијама 
Туристичке организације Пријепоље, провери-
ти оспособљености, знање, вештине односно 
компетенције кандидата у изборном поступку.

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу је Милан Кијановић, информатор 
у Туристичко-информативном центру.

Датум оглашавања: 22.09.2021.године.

Напомене: Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ВИВА“

11030 Београд
Тоше Јовановића 11

e-mail: info@viva.edu.rs

Наставник математике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипло-
мирани математичар; (3) дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; 
(4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар 
– информатичар; (6) дипломирани математи-
чар – професор математике; (7) дипломира-
ни математичар за математику економије; (8) 
професор математике – теоријско усмерење; 
(9) професор математике – теоријски смер; 
(10) професор математике и рачунарства; (11) 
професор информатике – математике; (12) 
професор хемије – математике; (13) професор 
географије – математике; (14) професор физи-
ке – математике; (15) професор биологије – 
математике; (16) дипломирани математичар 
– астроном; (17) дипломирани математичар – 
теоријска математика; (18) дипломирани мате-
матичар – примењена математика; (19) дипло-
мирани математичар – математика финансија; 
(20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); 
(21) дипломирани информатичар; (22) дипло-
мирани професор математике – мастер; (23) 
дипломирани математичар – мастер; (24) мас-
тер математичар; (25) мастер професор мате-
матике; (26) дипломирани инжењер организа-
ционих наука.

Наставник рачунарства и 
информатике

са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор информатике, однос-
но дипломирани информатичар; (2) профе-
сор математике и рачунарства; (3) професор 
математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсе-
ци; (6) дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови, односно одсеци; (7) дипломи-
рани инжењер за информационе системе, 
односно дипломирани инжењер организације 
за информационе системе или дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе систе-
ме и технологије; (8) дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; (9) дипломирани економист, сме-
рови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статис-
тика и кибернетика, статистика и информа-
тика или статистика, информатика и квантна 
економија; (10) професор технике и инфор-
матике; (11) дипломирани математичар; (12) 
дипломирани информатичар; (13) дипломира-
ни информатичар – пословна информатика; 
(14) дипломирани информатичар – професор 
информатике; (15) дипломирани информа-
тичар – мастер; (16) дипломирани професор 
информатике – мастер; (17) дипломирани 
информатичар – мастер пословне информа-
тике; (18) дипломирани професор технике и 
информатике – мастер; (19) мастер математи-
чар; (20) мастер информатичар; (21) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; (22) 
мастер инжењер информационих технологија; 
(23) мастер професор технике и информатике; 
(24) дипломирани инжењер организационих 
наука; (25) мастер дизајнер медија у образо-
вању.

Наставник за предмет Здравствена 
нега и рехабилитација – вежбе

са 20% радног времена

УСЛОВИ: 1) виши физиотерапеутски техничар; 
2) струковни терапеут; 3) струковни физиоте-
рапеут; 4) струковни радни терапеут; 5) спе-
цијалиста струковни физиотерапеут; 6) спе-
цијалиста струковни радни терапеут; 7) виши 
физиотерапеут; 8) специјалиста струковни 
физиотерапеут. 

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор физичког васпитања; 
(2) дипломирани педагог физичке културе; 
(3) професор физичке културе; (4) професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; (5) професор физич-
ког васпитања – дипломирани организатор 
спортске рекреације; (6) професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут; (7) 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта – мастер; (8) дипломирани професор 
физичког васпитања кинезитерапије – мастер; 
(9) мастер професор физичког васпитања и 
спорта; (10) мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије

Наставник историје
на одређено време,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор историје; (2) дипломи-
рани политиколог; (3) професор социологије.

Наставник географије
на одређено време,  

са 20% радног времена

УСЛОВИ:(1) професор географије; (2) дипло-
мирани географ; (3) професор историје – гео-
графије; (4) дипломирани географ – просторни 
планер; (5) дипломирани професор географије 
– мастер; (6) дипломирани географ – мастер; 
(7) мастер географ; (8) мастер професор гео-
графије; (9) мастер професор географије и 
информатике; (10) мастер професор биологије 
и географије.

ОСТАЛО: Потребна документација за конкурс: 
оригинал или оверена копија дипломе о сте-
ченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење да против лица није покренут кривич-
ни поступак, нити да је покренута истрага (не 
старије од 6 месеци), радна биографија. Доку-
ментацију доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Средња 
медицинска школа „Вива”, Тоше Јовановића 
11, Београд, и то лично, мејлом (info@viva.edu.
rs) или поштом ученичкој и студентској служ-
би. Непотпуна и неблаговремено достављена 
документација неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-987

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 
951, од 15.09.2021. године исправља се у 
називу радног места, јер су техничком греш-
ком погрешно наведени називи ужих научних 
области који исправно треба да гласе: рад-
но место редовног професора за уже научне 
области „Механика нестишљивих флуида и 
хидраулика“ и „Хидрологија“. Овим путем се 
извињавамо оглашивачу и кандидатима збохг 
наведног пропуста.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Биохемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области за коју се кандидат 
бира и други услови на основу Закона о висо-
ком образовању, Статута Хемијског факултета 
и осталих општих аката Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду.

Сарадник у звању асистента  
са докторатом за ужу научну област 

Биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области за коју се кандидат 
бира и други услови на основу Закона о висо-
ком образовању, Статута Хемијског факултета 
и осталих општих аката Хемијског факултета и 
Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
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списак радова, диплома о одговарајућој школ-
ској спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало), достављају се искљу-
чиво поштом на адресу: Хемијски факултет у 
Београду, Студентски трг 12-16 или електрон-
ском поштом на адресу: office@chem.bg.ac.rs, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци,  
са 50% радног времена

7 извршилаца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 12 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани информатичар, дипло-
мирани математичар – модул Рачунарство и 
информатика, студент мастер или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Геометрија

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну 
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теоријска математика
на одређено време од 12 месеци

9 извршилаца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Вероватноћа и статистика

на одређено време од 12 месеци,  
са 50% радног времена

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теоријска математика
на одређено време од 12 месеци,  

са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент 
мастер или специјалистичких студија који је 
студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Астрофизика

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани астроном, студент мас-
тер или специјалистичких студија који је сту-
дије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети: молбу, биографију, оверену копију 
дипломе.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци,  
са 50% радног времена

Асистент за ужу научну област 
Топологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Нумеричка математика и 

оптимизација
на одређено време од 36 месеци

2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Комплексна анализа

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је 
студије првог и другог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 08,00 
или VII/2 степен стучне спреме, академски 
назив магистар наука. Ближи услови за избор 
су утврђени чл. 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Приликом конку-
рисања потребно је поднети: молбу, био-
графију, оверену копију дипломе и уколико 
кандидат поседује и списак научних радова и 
сепарате истих.

Доцент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – рачунарске науке, доктор рачунарских 
наука.

Доцент за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – математичке науке, доктор математич-
ких наука.

ОСТАЛО за доценте: Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 
– др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута 
Математичког факултета. Приликом конкури-
сања потребно је поднети: молбу, биографију, 
оверену копију дипломе, списак научних радо-
ва и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну 
област Геометрија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области за коју се бира. Ближи усло-
ви за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона 
о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 
44/2010) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети: молбу, биографију, оверену копију 
дипломе, списак научних радова и сепарате 
истих.

ОСТАЛО за сва радна места: Молбе са потреб-
ним документима могу се доставити Факултету 
на горе наведену адресу или лично предати у 
Секретаријату Факултета, сваког радног дана 
од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Студентски трг 16

1. Редовни професор за ужу научну 
област Биологија микроорганизама

на Катедри за микробиологију у 
Институту за ботанику и Ботаничкој 

башти „Јевремовац“

2. Доцент за ужу научну област 
Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у 
Институту за зоологију, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из нау-
чне области за коју се бира, смисао за настав-
ни рад, непостојање сметње из члана 72 став 
4 Закона о високом образовању и остали усло-
ви утврђени чланом 85 Закона о високом обра-
зовању. Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова доставити Архиви 
Факултета, Београд, Студентски трг 16, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа. Уз пријаву са биографс-
ким подацима кандидати треба да приложе: 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фото-
копију уверења о држављанству Републике 
Србије – оригинале на увид.

Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Избор канди-
дата извршиће се у року од 15 дана по истеку 
рока за подношење пријава. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса достави-
ти на адресу: Саобраћајни факултет – Служби 
за опште послове – пријава на конкурс, 11000 
Београд, Војводе Степе 305.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОШ „МАРИЈА БУРСАЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 81

тел. 011/3820-314

Наставник предметне наставе  
– немачки језик

на одређено време до истека мандата 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020), као и према важећем Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019 и 2/2020). Потребно је да 
кандидат испуњава следеће услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 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 три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела 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; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар који се преузима на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: 1. оверен препис или овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (не старији од 6 месеци); 2. уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не 
старије од 6 месеци, у оригиналу или овере-
ној копији; 3. уверење о држављанству РС, 
оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци; 4. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 
месеци); 5. доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Конкурс спроводи комисија коју име-
нује директор у складу са законом. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду испуњавали услове конкурса 
и буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва, упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и 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 осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 

са листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно 
је да приложи доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), пре 
закључења уговора о раду. Тражена доку-
мента достављају се у оригиналу или ове-
реној копији, лично или послати у затворе-
ној коверти на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ“, 
11050 Београд, са назнаком „За конкурс“. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Телефон за информације: 
011/3820-314 (секретар школе).

ОШ „МАРИЈА БУРСАЋ“
11050 Београд, Милана Ракића 81

тел. 011/3820-314

Секретар установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: VII степен 
одговарајуће стручне спреме – високо обра-
зовање из правних наука и то: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат 
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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима на званичној страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и са одштампаним пријавним формуларом 
доставља следећу документацију: 1. оверен 
препис или оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (не старије од 
6 месеци ; 2. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); 4. уверење о неос-
уђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат прибавља у надлеж-
ној полицијској управи МУП-а, не старије од 
6 месеци; 5. доказ о знању српског језика као 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи, доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српс-
ком језику. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс спроводи комисија коју 

именује директор у складу са законом. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата 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 кандида-
тима са листе из претходног става и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Лице које буде изабрано по конкур-
су, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) пре закључења уговора о раду. Траже-
на документа достављају се у оригиналу или 
овереној копији, лично или послати у затво-
реној коверти на адресу: ОШ „Марија Бурсаћ“, 
11050 Београд, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Телефон за информације: 
011/3820-314 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
,,БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница – Земун
Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запослене именоване за директора  
у првом мандату

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 1. да 
има стечено одговарајуће образовање, у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није правноснажном судском пресудом 
осуђивано 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 кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати, поред 
кратке биографије, треба да доставе попуњен 
пријавни формулар који преузимају са звани-
чне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2. доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
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за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду), 3. доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и непостојању дискри-
минаторног понашања (уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 
4. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старија од шест месеци); 
5. извод из матичне књиге рођених на одго-
варајућем обрасцу са холограмом; 6. доказ 
о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику). У току трајања поступка одлучивања 
конкурсна комисија врши ужи избор кандида-
та који се, у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава, упућују на претходну 
проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
из ужег избора бити благовремено обавештени. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве, са контакт 
подацима и са потребном документацијом 
доставити, лично или поштом, у затвореној 
коверти на адресу школе: ОШ „Бошко Палко-
вљевић Пинки“, 11273 Батајница, Пуковника 
Миленка Павловића 7а, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос“. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Кандидати који не буду изабрани 
документацију могу преузети у Секретарија-
ту ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Батај-
ница. Ближе информације на број телефона: 
011/7870-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Батајница – Земун
Пуковника Миленка Павловића 7а 

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2021/2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у складу са чланом 8 Правилника о педагош-
ком и андрагошком асистенту („Сл. гласник 
РС“, број 87/2019) и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 77/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 – даље: Закон): 1. да има 
завршену средњу школу у трајању од четири 
године, 2. да има завршену обавезну уводну 
обуку за педагошког асистента, у складу са 
Правилником о програму обуке за педагош-
ке асистенте, 3. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (уверење доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду); 4. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће; за кри-
вично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них 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 Републике 
Србије; 6. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз 
пријаву достављају: 1. оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2. 
сертификат Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја о положеном нивоу обуке 
за педагошке асистенте (оверена фотокопија); 
3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од шест месеци); 4. извод из матичне књиге 
рођених на одговарајућем обрасцу са хологра-
мом; 5. уверење о неосуђиваности издато од 
МУП-а (оригинал не старији од шест месеци); 
6. доказ о знању српског језика (диплома о 
стеченом образовању издата на српском јези-
ку се сматра као доказ о испуњености услова). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са 
одштампаним формуларом достављају горе 
наведену документацију. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Бошко 
Палковљевић Пинки“, 11273 Батајница, Пуков-
ника Миленка Павловића 7а, са назнаком „За 
конкурс – педагошки асистент”. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху пријема 
у радни однос. Ближе информације могу се 
добити на тел. 011/7870-077.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Педагошки асистент
на одређено време до краја  
школске 2021/2022. године

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, 
било ког профила; савладан програм обуке за 
педагошког асистента у складу са Правилни-
ком о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС“,, број 87 од 
12. децембра 2019. године), напомена: за лице 
које има савладан програм обуке за педагош-
ког асистента према Правилнику о програму 
обуке за педагошког асистента („Службени 
гласник РС”, број 11/10) или модуларни Про-
грам обуке за педагошког асистента из 2016. 
године, сматра се да има савладан програм 
обуке према Правилнику о педагошком асис-
тенту и андрагошком асистенту („Службени 
гласник РС“, број 87 од 12. децембра 2019. 
године); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично 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 
кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да говори српски 
и ромски језик; држављанство РС. Од доку-
ментације обавезно приложити: одштампан 
и попуњен пријавни формулар, који се може 

преузети на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; радну 
биографију, са назначеном адресом и бројем 
телефона; доказ о стручној спреми – оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о савладаном програму 
обуке за педагошког асистента; уверење о 
неосуђиваности 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 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 лице није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (издаје МУП); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом подносе 
се лично или поштом, на адресу школе: ОШ 
„Јован Цвијић“, Београд, Данила Илића 1, 
у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс“, а ближе информације могу се добити у 
секретаријату школе (број телефона 011/2764-
558), од 9 до 13 часова. Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ који се односи на спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) 
подноси се приликом пријема у радни однос. 
Сви подаци кандидата биће коришћени искљу-
чиво за потребе конкурса, а све у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС“, број 87/2018).

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16

тел: 011/2181-214

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Сликарство (за предмете  
Сликање и Цртање)

на период од пет година

УСЛОВИ: прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета 
уметности у Београду, Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универ-
зитета уметности у Београду и другим прав-
ним актима Универзитета уметности и Факул-
тета. Кандидати уз пријаву прилажу оверену 
фотокопију дипломе или уверења о заврше-
ним мастер академским студијама из одгова-
рајуће области, односно основним академским 
студијама према раније важећим прописима и 
попуњен образац 2, који се може преузети са 
сајта Факултета: https://flu.bg.ac.rs. Кандидати 
су дужни да на расписани конкурс поднесу пет 
оригиналних сликарских радова, мапу црте-
жа (пет табли) и ЦД са предатим радовима. 
Пријаве са документацијом се подносе Факул-
тету ликовних уметности у Београду, Париска 
16, а радови на адресу: Булевар војводе Пут-
ника 68, од 10 до 14 сати.
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Наставник у звању редовног 
професора за ужу уметничку област 

Графика

УСЛОВИ: прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета 
уметности у Београду, Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Универ-
зитета уметности у Београду и другим правним 
актима Универзитета уметности и Факултета. 
Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеним 
мастер академским студијама из одговарајуће 
области, односно основним академским сту-
дијама према раније важећим прописима и 
попуњен образац 2, који се може преузети са 
сајта Факултета: https://flu.bg.ac.rs. Кандида-
ти су дужни да на расписани конкурс поднесу 
радове на основу којих се може сагледати да 
ли и како владају материјом наставног предме-
та за који конкуришу и то мапу са 10 оригинал-
них графичких листова. Пријаве са прилозима 
и мапом се подносе Факултету ликовних умет-
ности у Београду, Париска 16, од 10 до 13 сати.

Наставник у звању редовног 
професора за ужу уметничку 

област Нови медији, за предмет 
Трансмедијска истраживања

УСЛОВИ: прописани Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“; бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета 
уметности у Београду, Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним 
условима за избор у звања наставника Уни-
верзитета уметности у Београду и другим 
правним актима Универзитета уметности и 
Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеним мастер академским студијама из 
области ликовних уметности, односно основ-
ним академским студијама према раније 
важећим прописима (кандидати са завршеним 
докторским уметничким студијама достављају 
оверену фотокопију дипломе или уверење о 
завршеном трећем степену високог образо-
вања) и попуњен образац 2 који се може пре-
узети са сајта Факултета: https://flu.bg.ac.rs. 
Кандидати су дужни да на расписани конкурс 
поднесу портфолио са уметничком докумен-
тацијом, 3 реализована уметничка пројекта 
(медијски радови, инсталације, принтови и 
др.). Пријаве са прилозима се подносе Факул-
тету ликовних уметности у Београду, Париска 
16, од 10 до 13 сати.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације на 
тел. 011/2181-214.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6440-132

Оглас објављен 15.09.2021. године у листу 
„Послови“ поништава се за радно место: 
наставник предметне наставе – математика, на 
одређено време до повратка одсутног запосле-
ног. Остали део конкурса остаје непромењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ
11000 Београд

Војислава Илића 88
тел. 011/2632-183

Наставник технолошке групе 
предмета за образовни профил 

техничар за заштиту  
животне средине

са 79,99% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2021/22. 

године, односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из заједничких стручних 
предмета може да изводи: 1. за Техничко 
цртање и машински елементи: (1) дипломира-
ни инжењер машинства; (2) дипломирани 
инжењер технологије; (3) дипломирани 
инжењер технолог; (4) дипломирани инжењер 
за неорганску хемијску технологију; (5) дипло-
мирани инжењер металургије; (6) професор 
машинства; (7) дипломирани инжењер рудар-
ства; (8) дипломирани инжењер геологије; (9) 
мастер инжењер технологије; (10) мастер 
инжењер металургије; (11) мастер инжењер 
машинства; (12) мастер инжењер рударства; 
(13) мастер инжењер геологије; 2. за Извори 
загађења животне средине: (1) дипломирани 
инжењер заштите животне средине; (2) дипло-
мирани инжењер технологије за инжењерство 
заштите животне средине; (3) дипломирани 
инжењер технологије, сви одсеци и смерови 
осим текстилног; (4) дипломирани инжењер 
технолог, сви одсеци и смерови осим текстил-
ног; (5) дипломирани инжењер технологије 
хемијског и биохемијског инжењерства; (6) 
дипломирани инжењер хемијског и биохемијс-
ког инжењерства; (7) дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер водопривредне мелиора-
ције; (8) дипломирани инжењер пољопривре-
де за мелиорацију земљишта; (9) дипломирани 
биолог - еколог; (10) дипломирани биолог за 
екологију и заштиту животне средине; (11) 
дипломирани биолог, смер заштита животне 
средине; (12) дипломирани биолог, група био-
логија и екологија; (13) дипломирани еколог 
за заштиту животне средине; (14) професор 
екологије - заштита животне средине; (15) 
дипломирани хемичар; (16) дипломирани 
хемичар опште хемије; (17) дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; (18) профе-
сор хемије; (19) дипломирани физико-хеми-
чар; (20) дипломирани физико-хемичар - смер 
заштите животне средине; (21) дипломирани 
метеоролог; (22) дипломирани инжењер мета-
лургије; (23) професор екологије и заштите 
животне средине; (24) дипломирани еколог за 
заштиту животне средине; (25) дипломирани 
еколог - заштита животне средине; (26) дипло-
мирани еколог заштите животне средине - 
мастер; (27) дипломирани професор биологије 
- мастер; (28) дипломирани инжењер хемијске 
технологије, биохемијски одсек, фармацеут-
ско-козметички смер; (29) мастер инжењер 
заштите животне средине; (30) мастер еколог; 
(31) мастер професор екологије; (32) мастер 
професор екологије и заштите животне среди-
не; (33) мастер професор биологије; (34) мас-
тер биолог; (35) мастер професор биологије и 
географије; (36) мастер биолог - еколог; (37) 
мастер аналитичар заштите животне средине; 
(38) мастер хемичар, студијски програм хемија 
животне средине; (39) мастер професор 
хемије; (40) мастер физико-хемичар; (41) мас-
тер физико-хемичар, студијски програм физич-
ка хемија животне средине; (42) мастер 
инжењер технологије; (43) мастер инжењер 
пољопривреде, завршене основне академске и 
мастер студије на студијском програму зашти-
та животне средине у пољопривреди, односно 

мелиорација земљишта; (44) мастер инжењер 
рударства, завршене основне и мастер академ-
ске и мастер студије на студијском програму 
инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду. Лице из подтач. (30)-(36) 
мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије у области биологије, екологије 
или двопредметне студије биологије и геогра-
фије; 2. З Испитивање тла, воде и ваздуха: (1) 
дипломирани инжењер заштите животне сре-
дине; (2) дипломирани инжењер технологије 
за инжењерство заштите животне средине; (3) 
дипломирани инжењер технологије, сви одсе-
ци и смерови осим текстилног; (4) дипломира-
ни инжењер технолог, сви одсеци и смерови 
осим текстилног; (5) дипломирани инжењер 
технологије хемијског и биохемијског 
инжењерства; (6) дипломирани инжењер 
хемијског и биохемијског инжењерства; (7) 
дипломирани грађевински инжењер; (8) 
дипломирани инжењер грађевинарства; (9) 
дипломирани инжењер геологије; (10) дипло-
мирани инжењер пољопривреде за мелиора-
цију земљишта; (11) дипломирани биолог - 
еколог; (12) дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; (13) дипломирани 
биолог за екологију и заштиту животне среди-
не; (14) дипломирани еколог за заштиту 
животне средине; (15) професор екологије - 
заштита животне средине; (16) дипломирани 
хемичар; (17) дипломирани хемичар опште 
хемије; (18) дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; (19) професор хемије; (20) 
дипломирани физико-хемичар; (21) дипломи-
рани физико-хемичар - смер заштите животне 
средине; (22) дипломирани грађевински 
инжењер за хидротехнику; (23) дипломирани 
метеоролог; (24) дипломирани хемичар - мас-
тер контроле квалитета и управљања живот-
ном средином; (25) дипломирани хемичар 
инжењер контроле квалитета и менаџмента 
животне средине; (26) дипломирани инжењер 
хемијске технологије, биохемијски одсек, фар-
мацеутско-козметички смер; (27) дипломирани 
биолог, група биологија и екологија; (28) мас-
тер инжењер заштите животне средине; (29) 
мастер аналитичар заштите животне средине; 
(30) мастер биолог; (31) мастер еколог; (32) 
мастер професор биологије; (33) мастер про-
фесор екологије; (34) мастер биолог - еколог; 
(35) мастер професор екологије и заштите 
животне средине; (36) мастер професор био-
логије и географије; (37) мастер инжењер тех-
нологије; (38) мастер метеоролог; (39) мастер 
професор хемије; (40) мастер хемичар, сту-
дијски програм хемија животне средине; (41) 
мастер физикохемичар; (42) мастер физикохе-
мичар, студијски програм физичка хемија 
животне средине; (43) мастер инжењер 
пољопривреде, завршене основне и мастер 
академске студије на студијском програму 
заштита животне средине у пољопривреди, 
односно мелиорацију земљишта; (44) мастер 
инжењер рударства, претходно завршене 
основне академске студије, студијски програм 
инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду; (45) мастер инжењер грађе-
винарства, завршене основне и мастер ака-
демске студије у области грађевинског 
инжењерства, на студијском програму, однос-
но модулу: хидротехника и водно-еколошко 
инжењерство или хидротехника и водно-еко-
лошко инжењерство околине, односно хидро-
техника; лице из подтач. (30)-(36) мора имати 
претходно завршене основне академске сту-
дије биологије, екологије или двопредметне 
студије биологије и географије; 4. за Загађи-
вање и заштиту тла: (1) дипломирани 
инжењер заштите животне средине; (2) дипло-
мирани инжењер технологије за инжењерство 
заштите животне средине; (3) дипломирани 
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инжењер технологије, сви одсеци и смерови 
осим текстилног одсека и одсека за графичко 
инжењерство; (4) дипломирани инжењер тех-
нолог, сви одсеци и смерови осим текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; (5) 
дипломирани инжењер технологије хемијског 
и биохемијског инжењерства; (6) дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (7) дипломирани инжењер металургије; 
(8) дипломирани инжењер металург; (9) 
дипломирани инжењер грађевинарства; (10) 
дипломирани инжењер геологије; (11) дипло-
мирани инжењер пољопривреде, смер водо-
привредне мелиорације; (12) дипломирани 
инжењер пољопривреде за мелиорацију 
земљишта; (13) дипломирани хемичар; (14) 
дипломирани хемичар опште хемије; (15) 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој; (16) професор хемије; (17) дипломирани 
физико-хемичар; (18) дипломирани физико-хе-
мичар - смер заштите животне средине; (19) 
дипломирани инжењер рударства; (20) дипло-
мирани хемичар - мастер контроле квалитета 
и управљања животном средином; (21) дипло-
мирани хемичар - инжењер контроле квалите-
та и менаџмента животне средине; (22) дипло-
мирани инжењер хемијске технологије, 
биохемијски одсек, фармацеутско-козметички 
смер; (23) мастер инжењер заштите животне 
средине; (24) мастер аналитичар заштите 
животне средине; (25) мастер професор 
хемије; (26) мастер хемичар, студијски про-
грам хемија животне средине; (27) мастер 
физико-хемичар; (28) мастер физико-хемичар, 
студијски програм физичка хемија животне 
средине; (29) мастер инжењер пољопривреде, 
завршене основне и мастер академске студије 
на студијском програму заштита животне сре-
дине у пољопривреди, односно мелиорација 
земљишта; (30) мастер инжењер геологије, 
завршене основне и мастер академске студије 
студијском програму инжењерство заштите 
животне средине, односно хидрогеологија; 
(31) мастер инжењер рударства, завршене 
основне и мастер академске студије на сту-
дијском програм инжењерство заштите живот-
не средине и заштите на раду; (32) мастер 
инжењер грађевинарства, завршене основне и 
мастер академске студије у области грађевин-
ског инжењерства, на студијском програму, 
односно модулу: хидротехника и водно-еко-
лошко инжењерство или хидротехника и 
водно-еколошко инжењерство околине, однос-
но хидротехника; 5. за Прераду и одлагање 
чврстог отпада: (1) дипломирани инжењер 
заштите животне средине; (2) дипломирани 
инжењер технологије за инжењерство заштите 
животне средине; (3) дипломирани инжењер 
технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног одсека и одсека за графичко 
инжењерство; (4) дипломирани инжењер тех-
нолог, сви одсеци и смерови осим текстилног 
одсека и одсека за графичко инжењерство; (5) 
дипломирани инжењер технологије хемијског 
и биохемијског инжењерства; (6) дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (7) дипломирани грађевински инжењер 
за хидротехнику; (8) дипломирани хемичар; 
(9) дипломирани хемичар опште хемије; (10) 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој; (11) професор хемије; (12) дипломирани 
физико-хемичар; (13) дипломирани физико-хе-
мичар - смер заштите животне средине; (14) 
дипломирани инжењер геологије, смер истра-
живање минералних сировина; (15) дипломи-
рани инжењер рударства; (16) дипломирани 
инжењер металургије; (17) дипломирани 
инжењер металург; (18) дипломирани хемичар 
- мастер контроле квалитета и управљања 
животном средином; (19) дипломирани 
инжењер хемијске технологије, биохемијски 

одсек, фармацеутско-козметички смер; (20) 
мастер инжењер заштите животне средине; 
(21) мастер аналитичар заштите животне сре-
дине; (22) мастер инжењер технологије; (23) 
мастер професор хемије; (24) мастер хемичар, 
студијски програм хемија животне средине; 
(25) мастер физико-хемичар; (26) мастер 
физико-хемичар, студијски програм физичка 
хемија животне средине; (27) мастер инжењер 
грађевинарства, завршене основне и мастер 
академске студије у области грађевинског 
инжењерства, на студијском програму, однос-
но модулу: хидротехника и водно-еколошко 
инжењерство; хидротехника и водно-еколош-
ко инжењерство околине, односно хидротех-
ника; (28) мастер инжењер рударства, заврше-
не основне и мастер академске студије на 
студијском програму инжењерство заштите 
животне средине и заштите на раду; (29) мас-
тер инжењер геологије, претходно завршене 
основне и мастер академске студије на сту-
дијском програму инжењерство заштите 
животне средине, односно хидрогеологија; 
(30) мастер инжењер пољопривреде, заврше-
не основне и мастер академске студије на сту-
дијском програму заштита животне средине у 
пољопривреди, односно мелиорацију 
земљишта; 6. за Прераду и одлагање отпадних 
вода: 1) дипломирани грађевински инжењер 
за хидротехнику; (2) дипломирани инжењер 
рударства; (3) дипломирани инжењер геоло-
гије; (4) дипломирани инжењер заштите 
животне средине; (5) дипломирани инжењер 
технологије за инжењерство заштите животне 
средине; (6) дипломирани инжењер техноло-
гије, сви одсеци и смерови осим текстилног; 
(7) дипломирани инжењер технолог, сви одсе-
ци и смерови осим текстилног; (8) дипломира-
ни инжењер технологије хемијског и биохе-
мијског инжењерства; (9) дипломирани 
инжењер хемијског и биохемијског инжењер-
ства; (10) дипломирани хемичар; (11) дипло-
мирани хемичар опште хемије; (12) дипломи-
рани хемичар за истраживање и развој; (13) 
професор хемије; (14) дипломирани физи-
ко-хемичар; (15) дипломирани физико-хеми-
чар, смер заштите животне средине; (16) 
дипломирани инжењер геологије, смер за 
хидрогеологију; (17) дипломирани грађевин-
ски инжењер за хидротехнику; (18) дипломи-
рани инжењер хемијске технологије, биохе-
мијски одсек, фармацеутско-козметички смер; 
(19) мастер инжењер заштите животне среди-
не; (20) мастер аналитичар заштите животне 
средине; (21) мастер инжењер технологије; 
(22) мастер професор хемије; (23) мастер 
хемичар, студијски програм хемија животне 
средине; (24) мастер физико-хемичар; (25) 
мастер физико-хемичар, студијски програм 
физичка хемија животне средине; (26) мастер 
инжењер грађевинарства, завршене основне и 
мастер академске студије у области грађевин-
ског инжењерства, на студијском програму, 
односно модулу: хидротехника и водно-еко-
лошко инжењерство или хидротехника и 
водно-еколошко инжењерство околине, однос-
но хидротехника; (27) мастер инжењер рудар-
ства, завршене основне и мастер академске 
студије на студијском програму инжењерство 
заштите животне средине и заштите на раду; 
(28) мастер инжењер геологије, завршене 
основне и мастер академске студије на сту-
дијском програму инжењерство заштите 
животне средине, односно хидрогеологија.

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице под условима из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање из 
области техничких наука: - на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-

цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; - на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом у ученицима; в) није осуђивано прав-
носнажном 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 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; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака а), 
в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати 
попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Сваки кан-
дидат који учествује на конкурсу дужан је да 
достави: 1. попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
потписану пријаву на конкурс са кратком био-
графијом; 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
4. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
6. доказ о неосуђиваности, извод из казнене 
евиденције који издаје МУП Србије (не старије 
од шест месеци); 7. доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (осим кандидата које 
су одговарајуће образовање стекли на том 
језику, пошто се сматра да они познају језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад); 
8. доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду).

НАПОМЕНА: Сви докази се прилажу у оригина-
лу или овереној фотокопији. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија, коју именује директор 
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на бројеве телефона које су навели 
у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама школе, а о 
месту и времену ће бити благовремено оба-
вештени. Неће се разматрати пријаве које су 
неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као 
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу образовања, врсте и степе-
на стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у скаду 
са Законом о заштити података о личности 
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(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве на кон-
курс доставити на адресу: Техничка школа за 
дизајн коже, Војислава Илића 88, 11000 Бео-
град, у року од 8 (осам) дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови“, са назна-
ком „За конкурс“. За додатне информације се 
можете обратити школи, директору на број 
телефона: 064/8214-782.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЧАК ГАРФИЛД“

11000 Београд, Шејкина 45-47
тел. 011/451-9021

Васпитач предшколске деце
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач, дипломирани или струков-
ни васпитач, VII или VI ниво квалификација; 
обезбеђена исхрана. Заинтересовани канди-
дати своје пријаве могу слати путем мејла: 
macak_garfild@hotmail.com, или се могу јавити 
путем телефона: 011/451-9021, особа за кон-
такт Слађана Јевтовић. Рок за пријаву на кон-
курс је 30 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦВЕТИЋ СРЕЋКО“

11000 Београд, Војводе Степе 490/1
тел. 011/3948-505

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач са завршеним учитељским 
факултетом или педагошком академијом; вас-
питач – струковне студије; пожељно знање 
рада на рачунару; пожељно поседовање 
лиценце или положен стручни испит; радно 
искуство; пробни рад; рад у сменама. Заин-
тересовани кандидати своје биографије могу 
доставити путем мејла: cveticsrecko@gmail.
com. За одабране кандидате биће организова-
но психолошко тестирање. Рок за пријаву на 
оглас је до краја октобра 2021. године.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДИЦА“

11000 Београд, Стражиловска 9
тел. 060/6610-519

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI/2 степен стручне спре-
ме, рад у сменама. Заинтересовани кандида-
ти се могу јавити путем телефона: 060/6610-
519, особа за контакт: Милица Ћевић. Рок за 
пријаву на конкурс је до попуне радних места.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Доцент за ужу научну област 
Међународни економски односи

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су про-
писани одредбама Закона о високом образо-
вању, Минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету, које је донео 
Национални савет за високо образовање, Ста-
тутом Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Одлу-
ком Универзитета у Београду којом се уређује 

поступак и оцена приступног предавања висо-
кошколске установе и општим актима Универ-
зитета у Београду – Економског факултета, 
којима се уређују услови и поступак за сти-
цање звања наставника и поступак и оцена 
приступног предавања. Посебан услов за кан-
дидате је научно-истраживачка и наставничка 
оријентација кандидата у области трговинског 
аспекта међународних економских односа. 
Кандидати су у обавези да у пријави назна-
че своју научно-истраживачку и наставничку 
оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса и прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова 
и радови), копије диплома, копија уверења 
о држављанству, достављају се на наведену 
адресу, соба 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Помоћни радник у централној 
кухињи

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: 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 пријавним формуларом дос-
тављају установи искључиво путем поште на 
наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се кандидат пријављује. Језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад: српски. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чл. 139 ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају: доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 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 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, утврђено дискриминаторно 
понашање. Доказ да лице није осуђивано не 
може бити старији од 6 месеци. Фотокопије 
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за 
рад, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивну здравствену  

заштиту и негу
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравстве-
не струке у трајању од 4 године. 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 докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи искључиво 
путем поште на наведену адресу, са назнаком 
радног места за које се кандидат пријављује. 
Језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад: српски. Поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених чл. 24 
Закона о раду, кандидати треба да испуњавају 
и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 
и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и посебне услове прописане 
Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља 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, стручни испит (уколико 
кандидат нема стручни испит послодавац ће 
одредити рок, у складу са законом, за пола-
гање испита), потврда о радном искуству од 
1 године у струци. Доказ да лице није осуђи-
вано не може бити старији од 6 месеци. Фото-
копије морају бити оверене. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење и санитарну 
књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА ПУТНИК”

11234 Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-139

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2021/22. 
годину, односно до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: да кандидат има завршену најмање 
средњу школу; положен одговарајући ниво 
обуке у трајању од 196 часова – 9 модула у 
складу са Правилником о програму обуке за 
педагошке асистенте; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (уверење доставља кандидат пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван 
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правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је иречена 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 кривич-
на дела примања или давања мита, за кривич-
на 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 на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; сертификат Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
о положеном нивоу обуке за педагошке асис-
тенте; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о неосуђиваности. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним формуларом достављају горе наведену 
документацију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адре-
су Основне школе „Војвода Путник“, 11234 
Рипањ, Пут за колонију 12. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс се неће узети 
у разматрање, као ни фотокопије документа 
која нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа градске или 
општинске управе, суда). Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, рад-
ним данима од 09 до 14 часова, на телефон: 
011/8650-139

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармацеутска физиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8 (осам), односно које има најмање 3 (три) 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора нау-
ка из научне области за коју се бира, научне, 
односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима са рецензијама 
и способност за наставни рад; више науч-
них радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима са рецен-
зијама, односно оригинално стручно оства-
рење (пројекат, студију, патент, оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; завршен фар-
мацеутски или медицински факултет. Канди-
дати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом науч-
ном називу доктора наука из одговарајуће нау-
чне области (фотокопије), биографију, списак 
радова, радове, уџбеник/монографију/практи-
кум/збирку задатака за ужу научну област за 

коју се бира, извод из матичне књиге рође-
них (фотокопија) и уверење о држављанству 
(фотокопија). Услови за избор у звање су про-
писани: Законом о високом образовању, Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Београду, Правилником о мини-
малним условима за стицање звања настав-
ника на Универзитету, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника на Фармацеутском 
факултету, Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Фармацеутског факултета Универ-
зитета у Београду. Напомена: пријаве канди-
дата са прилозима се подносе у писаној форми 
Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року 
од 15 (петнаест) дана од дана објављивања 
конкурса.

Доцент за ужу научну област 
Фармакокинетика и клиничка 

фармација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8 
(осам), односно које има најмање 3 (три) годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука и 
има научне, односно стручне радове објавље-
не у научним часописима или зборницима са 
рецензијама и способност за наставни рад; 
завршен фармацеутски факултет. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степени-
ма студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одгова-
рајуће научне области (оверене фотокопије), 
биографију, списак радова, радове, извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Услови 
за избор у звање су прописани: Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету, Статутом Универ-
зитета у Београду и Статутом Фармацеутског 
факултета Универзитета у Београду. Напоме-
на: Пријаве кандидата са прилозима се подно-
се у писаној форми Архиви Факултета, Војво-
де Степе 450, у року од 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања конкурса.

Асистент за ужу научну област 
Социјална фармација и 
фармацеутска пракса

на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције и показује смисао за наставни рад; завр-
шен фармацеутски факултет. Кандидати уз 
пријаву на конкурс треба да приложе: дипло-
му о завршеним претходним степенима студија 
(оверене фотокопије), биографију, уверење 
о похађању докторских академских студија, 
доказ да је прихваћена тема докторске дисер-
тације (уколико је магистар наука), извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија) и уве-
рење о држављанству (фотокопија). Усло-
ви за избор у звање су прописани Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета 

у Београду и Статутом Фармацеутског факул-
тета. Услови за избор у звање су прописани 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду и Статутом Фармацеут-
ског факултета. Напомена: пријаве кандида-
та са прилозима се подносе у писаној форми 
архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року 
од 15 (петнаест) дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање

Самостални стручнотехнички 
сарадник за остале делатности – 
руководилац Одсека за правне и 

опште послове

Опис посла: планира, усмерава, координира и 
надзире рад у одсеку, организује тимски рад, 
даје упутства и пружа стручну помоћ запос-
ленима у одсеку и одговоран је за његово 
правилно функционисање; анализира захте-
ве, препознаје и дефинише пројектне задат-
ке и пројектује или припрема решења; прати 
законске прописе и стара се о примени зако-
на и општих аката Факултета; даје иницијати-
ву секретару Факултета за доношење нових 
и измене и допуне постојећих општих аката; 
дефинише предлоге за унапређење процеса 
рада и унапређење послова у оквиру одсе-
ка; израђује годишњи план рада и извештај 
о раду одсека; учествује у припреми и изради 
општих аката Факултета; по потреби израђује 
појединачна акта из области радних односа; 
обрађује поједине врсте уговора; стара се 
о спровођењу конкурса за избор наставни-
ка, сарадника и ненаставних радника и даје 
потребна објашњења у вези са истим; по 
потреби учествује у раду комисија и органа 
Факултета; обавља и координира све посло-
ве из области радних односа са другим орга-
нима и организацијама; остварује сарадњу 
са другим установама и органима; стара се 
о правилном вођењу свих облика кадровске 
евиденције; стара се о спровођењу свих обли-
ка личног изјашњавања запослених; прати и 
планира све облике сталног стручног усавр-
шавања запослених у одсеку; у извршавању 
утврђених послова сарађује са радним једини-
цама Факултета; обавља и друге послове по 
налогу претпостављених.

УСЛОВИ: стечен 7. ниво, подниво један (ниво 
7.1) по НОКС-у из образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука, правне 
науке у складу са одредбама Правилника о 
организацији и систематизацији послова на 
Факултету за наведено радно место; нај-
мање 4 године радног искуства на правнич-
ким пословима из области радних односа; 
познавање рада на рачунару, да је канди-
дат држављанин Републике Србије и да има 
општу здравствену способност. Потребна 
документација: пријава на конкурс, оверена 
фотокопија дипломе о завршеним студија-
ма, радна биографија (CV), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци). Изабра-
ни кандидат пре ступања на рад доставља 
уверење о општој здравственој способности, 
потврда да се против кандидата не води 
истрага и потврда о неосуђиваности. Пријаве 
са документацијом се достављају лично или 
поштом у затвореној коверти на адресу: Уни-
верзитет у Београду – Фармацеутски факул-
тет (за конкурс за радно место руководилац 
Одсека за правне и опште послове), Војводе 
Степе 450, 11221 Београд, у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу научну област 
Историја уметности  

(предмети Историја уметности  
и Визуелне културе)

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да 
испуњавају услове за избор у звања дефини-
сане чл. 74 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивању радног 
односа наставника и сарадника на Метропо-
литан универзитету. У складу са чланом 75 
Закона о високом образовању, радни однос 
наставника се заснива на одређено време за 
сва звања, односно на период од 5 (пет) годи-
на, осим звања редовног професора. Канди-
дати који испуњавају услове, треба 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 
послати на електронску адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. Допунску документацију 
(копије диплома и радова) послати у електрон-
ском облику на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. За додатне информације кандидати се 
могу обратити електронском поштом на адре-
су: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном: 
011/2030-885 (Слађана Милановић). Конкурс 
је отворен до 29.09.2021. године.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у наставном звању 
ванредни професор из уже научне 
области Информациони системи

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом 
и Правилником о избору у звања Универзи-
тета Унион и Статутом Београдска банкарске 
академије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, оверене копије 
диплома о претходно стеченим звањима, уве-
рење о неосуђиваности и списак објављених 
радова. Пријаву и тражену документацију 
доставити у физичком и електронском облику 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса, на наведену адресу, кабинет 209/II или 
на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67

Виши стручнотехнички сарадник за 
студије и студентска питања

у оквиру организационе јединице 
Стручне службе Универзитета  

у Београду – Правног факултета,  
у Одсеку за основне академске студије

УСЛОВИ: високо образовање из области прав-
них наука, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; радно искуство у трајању 
од најмање једне године; знање рада на 
рачунару. Држављанство Републике Србије. 
Предност ће имати кандидати са искуством 
у примени прописа из области образовања и 
науке, односно високошколског образовања, 
као и раду на рачунарским програмима који 
се користе на Универзитету у Београду. Прав-
ни факултет задржава право да контактира 
само кандидате који уђу у ужи избор. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: обавезна својеручно потписана пријава 
на конкурс са биографијом у прилогу пријаве 
и наводима о досадашњем радном искуству; 
уверење о држављанству, у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књи-
ге рођених, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; доказ којим се потврђује стручна спрема, 
у оригиналу или овереној фотокопији; доказ 
о радном искуству у струци, у оригиналу или 
овереној фотокопији. Напомена: пријава се 
подноси у 3 (три) примерка, а пратећа доку-
ментација у 1 (једном) примерку; неблаговре-
мене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији 
неће се разматрати. Кандидати су дужни да 
своје пријаве на конкурс са прилозима доставе 
у року од 8 (осам) дана од дана оглашавања 
конкурса у јавном гласилу. Пријаве се подносе 
лично на писарници или поштом на следећу 
адресу: Универзитет у Београду – Правни 
факултет, Булевар краља Александра 67, са 
назнаком: „За јавни конкурс за радно место: 
виши стручнотехнички сарадник за студије и 
студентска питања“.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11 250 Београд – Железник

Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199

e-mail: office @ koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе; 
одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања, према Правилнику о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији. Обавез-
но знање енглеског језика (конверзацијски 
ниво). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документа-
ције која није у складу са наведеним, неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати 
на имејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР РАДИЋ“

19325 Текија
Коче Анђелковића 65

тел. 019/804-120
e-mail: ostekija@ptt.rs

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: профе-
сор географије, дипломирани географ, профе-
сор географије и историје, дипломирани про-
фесор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, профе-
сор биологије – географије, професор физике 
– географије, професор географије – инфор-
матике, дипломирани професор географије-
мастер, дипломирани географ мастер, мастер 
географ, мастер професор географије, мастер 
професор биологије и географије, мастер про-
фесор географије и информатике, дипломи-
рани географ – просторни планер; лица која 
су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани мастер треба да имају завршене 
основне академске студије студијског програ-
ма: географија, дипломирани географ, профе-
сор географије, двопредметне студије биоло-
гије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике.

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до повратка 
запосленог коме мирују права из радног 

односа

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: академ-
ски музичар, дипломирани музичар – музич-
ки педагог, дипломирани музички педагог, 
дипломирани музичар – композитор, дипло-
мирани композитор, дипломирани музичар – 
диригент, дипломирани музичар – музиколог, 
дипломирани музиколог, дипломирани дири-
гент, дипломирани музичар – акордеониста, 
дипломирани музичар – гитариста, дипло-
мирани музичар – соло певач, дипломирани 
професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани етномузиколог, дипломирани музи-
чар – пијаниста, дипломирани музичар – чем-
балиста, дипломирани музичар – оргуљаш, 
дипломирани музичар – харфиста, дипломи-
рани музичар – перкусиониста, дипломирани 
музичар – виолиниста, дипломирани музичар 
– виолиста, дипломирани музичар – виолонче-
листа, дипломирани музичар – контрабасиста, 
дипломирани музичар – флаутиста, дипломи-
рани музичар – обоиста, дипломирани музи-
чар – кларинетиста, дипломирани музичар 
– фаготиста, дипломирани музичар – хорни-
ста, дипломирани музичар – трубач, дипло-
мирани музичар – тромбониста, дипломирани 
музичар – тубиста, професор црквене музике 
и појања, дипломирани музичар – саксофо-
ниста, професор солфеђа и музичке културе, 
дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музичар – бајаниста, дипломирани музичар 
за медијску област, професор музичког васпи-
тања, дипломирани флаутиста, дипломирани 
црквени музичар (педагог, појац и диригент 
хора), мастер теоретичар уметности (профе-
сионални статус: музички педагог), етному-
зиколог, музиколог или музички теоретичар), 
мастер музички уметник (сви професионални 
статуси), мастер композитор; професор музич-
ке културе; дипломирани трубач; дипломира-
ни клавириста,

Наставник разредне наставе
са 30% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, до краја  
наставне 2020/2021. године

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: профе-
сор разредне наставе, професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ – мас-
тер; професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу,
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ОСТАЛО: 2) да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима; 3) да поседује држављан-
ство Републике Србије; 4) да зна српски језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
5) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминитар-
но понашање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати уз пријав-
ни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, подносе и следећу 
документацију: доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених); оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику); доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања (потвр-
да из надлежне полицијске управе). Пријаве 
послати на адресу: Основна школа „Светозар 
Радић“ Текија, Коче Анђелковића 65, 19325 
Текија. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко мејл-адресе: ostekija@ptt.rs 
и путем телефона: 019/804-120, 063/8526-036 
и 064/6159-628.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ“

19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/2100-092

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно месго васпитача 
мора да има: 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 четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање, о чему као доказ прилаже ове-
рену копију дипломе о стручној спреми вас-
питача.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно место медицинске 
сестре – васпитача мора да има: више обра-
зовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке 
струковне студије) на којима је оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста; средње 
образовање у складу са посебним законом, о 
чему као доказ прилаже оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми медицинске сес-
тре – васпитача.

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање (о чему као 
доказ прилаже оверену копију дипломе), сер-
тификат издат од стране Министарства про-
свете о завршеној уводној обуци за педагош-
ког асистента и доказ о познавању ромског 
језика.

ОСТАЛО: Услови за рад на радном месту за 
све кандидате су следећи: да имају одгова-
рајуће образовање; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способносг за рад са децом и 
ученицима; 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечнос-
ги и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављансгво Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз оверену копију 
дипломе кандидати достављају: пријавни 
формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписану биографију; оригинал/ове-
рену копију уверења о држављанству (да није 
старије од 6 месеци); оригинал/оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности (да 
није старије од 6 месеци). Сву наведену доку-
ментацију кандидати достављају у року од 10 
дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“, лично или на адресу Предшколске 
установе „Бамби“ Бор, Моше Пијаде 66, Бор. 
Доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду, а доказ да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образобввни рад 
се доставља уз пријаву, у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти у правној служби предшколске установе, 
на број телефона: 030/2100-092. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посеб-
ним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање у Бору.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/428-881

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2021/2022, односно до 31.08.2022.

УСЛОВИ: стечено средње образовање, позна-
вање ромског језика, поседовање серификата 
о завршеној обавезној обуци за педагошког 
асистента и испуњавање услова из Правил-
ника о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС“, бр. 87 од 
12.12.2019). Уз пријаву на конкурс прило-
жити: диплому о завршеном одговарајућем 
образовању, извод из матичне књиге рође-

них, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 тачка 3) ЗОСОВ, уверење 
о завршеној школи ромологије, сертификат 
о завршеној обавезној обуци за педагошког 
асистента. Документи не смеју бити старији 
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс са комплетном 
документацијом слати на адресу: ОШ „Бран-
ко Радичевић“, Моше Пијаде 31, Бор. Контакт 
телефон: 030/428-881. Неблаговремене и 
пријаве са непотпуном документацијом неће 
се разматрати.

ЧАЧАК

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ“

32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 122 став 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника средње школе, за 
педагога или психолога, и то за рад у шко-
ли оне врсте и подручја рада којој припада 
школа, и то: а) 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 другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области и области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да кандидат има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника или 
стручног сарадника, односно положен струч-
ни испит; 3) радно искуство од најмање осам 
година у установи на пословима образовања 
и васпитања на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 4) да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); 5) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6) да није осуђиван пра-
воснажном 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 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
и попуњен и одштампан формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
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науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају следећу документацију: 1) оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2) оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно о испи-
ту за лиценцу за наставника, односно стручног 
сарадника; 3) потврду да кандидат има нај-
мање осам година рада у установи у области 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 4) оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); 5) доказ о знању српског језика (канди-
дати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе доказ); 6) доказ 
да кандидат има савладану обуку и положен 
испит за директора (уколико кандидат поседу-
је); 7) доказ 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 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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 
(не старије од шест месеци); 8) уверење да 
против кандидата није покренута истрага (не 
старије од шест месеци); 9) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (доказ или изјаву 
о недостављању доказа подносе само кан-
дидати који су претходно обављали дужност 
директора установе); 10) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та – извештај просветног саветника (подносе 
кандидати који поседују извештај); 11) лекар-
ско уверење о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци); 12) 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; 13) биографију са крат-
ким прегледом радног искуства и предлогом 
програма рада директора школе, као и друге 
доказе којима поткрепљује свој рад и успехе 
у наставно-педагошком раду, организационе 
и менаџерске способности. Пријава за конкурс 
се подноси у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора“, препорученом поштом 
на наведену адресу или секретару школе лич-
но. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Телефон за информације: 032/713-322. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицимакоју који врши надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Министар 
просвете, науке и технолошког развоја врши 
избор директора школе у року од 30 дана од 
дана пријема документације и доноси решење 
оњеговом именовању.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

Асистент за ужу научну област 
Генетика и оплемењивање биљака

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер агрономије; дипло-
мирани инжењер пољопривреде, мастер 

инжењер пољопривреде, магистар агроном-
ских наука, магистар пољопривредних нау-
ка, магистар биотехничких наука. Остали 
услови за избор у звање асистента утврђе-
ни су одредбом члана 84 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018, 
27/2018,73/2018, 67/2019, 6/2020), одредба-
ма члана 100 Статута Агрономског факултета 
у Чачку (бр. 1880/2 од 20.09.2018. године) и 
Правилником о организацији и системати-
зацији послова на Агрономском факултету у 
Чачку. Напомена: кандидат мора да испуња-
ва општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на кон-
курс достави и одговарајући доказ надлеж-
ног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Прија-
ве кандидата који не доставе наведени доказ 
или не испуњавају овај услов неће се узети у 
разматрање. 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 обавезно доставити прилоге: 
биографију, библиографију (списак научних 
и стручних радова), радове, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
доказ о уписаним докторским студијама, доказ 
да је прихваћена тема докторске дисертације 
(за магистра наука), доказ надлежног органа 
о неосуђиваности, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству, доказ 
надлежног органа МУП-а о неосуђиваности и 
друго. Обавеза кандидата, учесника конкурса, 
да релевантна документа, која прилаже ради 
оцене испуњености општих услова, достави 
и у електронском облику (на компакт диску 
ЦД-у). Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара 
Душана 34, 32000 Чачак. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, Миће Матовића 2

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ 
15.09.2021. године, поништава се у целости.

ЈАГОДИНА

ГИМНАЗИЈА
35230 Ћуприја, Карађорђева 57

Наставник предметне наставе  
– физика

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена директора), са 40% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 
6/20), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чл. 139, 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та, 2) студије другог степена из области педа-

гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има степен и 
врсту образовања у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 
7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21), и то: 1. про-
фесор физике; 2. дипломирани физичар; 3. 
дипломирани астрофизичар; 4. дипломирани 
физичар за општу физику; 5. дипломирани 
физичар за примењену физику; 6. дипломи-
рани физичар – информатичар; 7. професор 
физике за средњу школу; 8. дипломирани 
физичар – истраживач; 9. дипломирани физи-
чар за теорију и експерименталну физику; 10. 
дипломирани физичар за примењену физику 
и информатику; 11. дипломирани физичар – 
професор физике, мастер; 12. дипломирани 
физичар – теоријска и експериментална физи-
ка, мастер; 13. дипломирани физичар – при-
мењена и компјутерска физика, мастер; 14. 
дипломирани физичар – примењена физи-
ка и информатика, мастер; 15. дипломирани 
професор физике – мастер; 16. дипломирани 
физичар – мастер; 17. дипломирани физичар 
– мастер физике – метеорологије;18. дипломи-
рани физичар – мастер физике – астрономије; 
19. дипломирани физичар – мастер медицин-
ске физике; 20. мастер физичар; 21. мастер 
професор физике; лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области физике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правноснажном 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 за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати треба 
да поднесу следећа документа: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних 
академских, односно струковних студија) или 
ако није издата диплома: уверење о стеченом 
високом образовању са основних и са мастер 
студија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о неосуђиваности – оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције 
МУП-а надлежне полицијске управе; доказ о 
познавању језика на којем се осварује обра-
зовно-васпитни рад кандидат доставља само 
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уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор у року у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријавни 
формулар са документацијом доставити лич-
но у секретаријат школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком: „За конкурсну комисију“ или 
послати поштом на адресу: Гимназија, 35230 
Ћуприја, Карађорђева 57. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве као и пријаве са неове-
реном документацијом се неће разматрати, а 
сви кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона. Особа за контакт: Дарко 
Миљанић, директор или Снежана Тимотијевић, 
секретар, тел. 035/8476-535 и 035/8470-622.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ“

352230 Ћуприја, Брегалничка бб.

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора предш-
колске установе треба да испуњавају услове 
прописане чланом 122 став 3 и 4 и чл. 139 и 
140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да имају одго-
варајуће образовање образовање за васпита-
ча или стручног сарадника стечено на студија-
ма 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 предме-
та: (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука: да имају најмање 
осам година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања или обра-
зовање за васпитача или стручног сарадника 
стеченим на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да имају најмање осам годи-
на рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или васпитач са 
стеченим 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; да имају нај-
мање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани 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 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 међунарадним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад; 
да имају лиценцу, односно дозволу за рад; да 
имају обуку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен формулар 
за пријаву на конкурс, преузет за званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развија, кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; потврду да имају најмање осам односно 
десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
уверење, односно извод из казнене евиден-
ције да лице 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уве-
рење основног и вишег суда да против канди-
дата није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница, односно да није покренут кривич-
ни поступак (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о положеном испиту за директора 
установе уколико је положио испит (оригинал 
или оверена фотокопија); радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре ступања на дужност. Доказ 
о познавању језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на стечено на српском језику. Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужност. 
Директор установе се именује на период од 
четири године. Сва приложена документација 
мора бити у оригиналу или фотокопији, однос-
но препису који морају бити оверени у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014, 
22/2015 и 87/2018). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“, на адресу: Предшколска установа „Дечја 
радост“, Брегалничка бб, 35230 Ћуприја. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
у правној служби, односно код секретара ПУ 
„Дечја радост“, на телефон: 035/8472-163.

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да је 
стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије): (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена 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) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021). Општи услови у складу са чланом 
139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020): да кандидат има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
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 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, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који 
буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на  
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психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријавни формулар са доку-
ментацијом слати препорученом поштом или 
доставити лично у секретаријат школе у затво-
реној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију“, на адресу: Основна школа „Бранко 
Крсмановић“ Сикирица, 35256 Сикирица. Кон-
такт телефон: 035/8548-629.

КИКИНДА

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“ КАЊИЖА
24420 Кањижа, Широка 70

тел/факс: 024/874-550

Наставник предметне наставе 
енглеског језика

на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене, 

најкасније до 17. јануара 2022. године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Поред 
наведених кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: 1) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 2) 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 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; 
3) да има држављанство Републике Србије; 4) 
да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи; 5) да не 
постоји дискриминаторно понашање на страни 
кандидата, утврђено у складу са законом. Уз 
пропратно писмо, односно пријаву за конкурс, 
кандидат треба да приложи: диплому о сте-
ченој стручној спреми (оригинал или оверен 
препис, фотокопија) и ако је образовање сте-
чено у иностранству решење министра просве-
те, науке и технолошког развоја о признавању 
дипломе ради запошљавања (оригинал или 
оверен препис, фотокопија), извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), биографију; доказ о 
знању мађарског језика и српског језика (да 
је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на мађарском језику и српском 
језику или да је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове); доказ о неосуђиваности, оригинал, не 
старији од 6 месеци. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на 
попуњеном формулару Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), на адре-
су школе: ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ Кањижа, 
Широка 70, 24420 Кањижа. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12

тел. 024/811-751
факс: 024/812-151

e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

на мађарском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
и 6/2020); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способост за рад са децом и уче-
ницима; 3) 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 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 српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела 
набројана у тачки 3 (уверење из казнене еви-
денције МУП-а не старије од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, попуњен пријавни 
формулар који је прописан од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба 
да достави школи пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у обзир. Пријаве са потребним документима 
слати на адресу: Сенћанска гимназија, Сента, 
Главни трг 12. Сва обавештења могу се добити 
на телефон: 024/811-751.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 
област Примењене уметности и 
дизајн, ужа уметничка област 

Унутрашња архитектура и 
индустријски дизајн

на одређено време од пет година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу 
уметности – Примењене уметности и дизајн:

1) За избор у звање ванреди професор: док-
тор или магистар из одговарајуће уже умет-
ничке области са најмањом просечном оце-
ном 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи и више уметничких 
остварења у уметничкој области или висо-
ко образовање мастер академских студија и 
уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности.

2) За избор у звање редовни професор: доктор 
или магистар из одговарајуће уже уметничке 
области са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи и већи број признатих уметнич-
ких остварења значајних за развој уметности 
или високо образовање мастер академских 
студија и изузетна уметничка дела која су зна-
чајно утицала на развој културе и уметности.

Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и остали 
општи, обавезни, изборни и посебни услови 
који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 
II-01-142 од 22. 2. 2021. године – www.kg.ac.
rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 
26. 2. 2021), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 
2021. године – пречишћен текст), Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 
3. 2021. године – пречишћен текст) са изме-
нама и допунама (бр. III-01-515/4 од 24. 06. 
2021), Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу (бр. III-01-523/44 од 16. 7. 2020. године), 
Одлуком о допуни Правилника о критерију-
мима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (бр. III-01-871/19 од 29. 
10. 2020. године), Одлуком о измени и допуни 
Правилника о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-
01-1161/22 од 28. 12. 2020. године), Одлуком 
о измени и допуни Правилника о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. III-01-37/16 од 28. 1. 2021. 
године), Правилником о ужим научним, умет-
ничким и стручним областима Универзитета у 
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Крагујевцу (бр. III-01-497 од 11. 6. 2021. – пре-
чишћен текст) – www.kg.ac.rs и другим актима 
Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Доку-
мента која је потребно доставити на конкурс: 
пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија  оверене копије диплома свих нивоа 
студија  извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија)  фотокопија личне карте или очи-
тана лична карта, потврда надлежног органа 
(полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању (ориги-
нал или оверена копија), потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи. За кан-
дидате који се први пут бирају у звање настав-
ника и заснивају радни однос на факултету у 
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђе-
но је јавно приступно предавање. Фотокопије 
докумената морају бити оверене у једном при-
мерку. Пријава уз коју није приложена ком-
плетна документација тражена конкурсом као 
доказ о испуњености услова, сматраће се неу-
редном и неће се узети у разматрање. Сву кон-
курсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са 
Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање које је саставни део Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-270 од 30. 
3. 2021. године – пречишћен текст, доступно 
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Приликом доказивања биографских подата-
ка, кандидат је дужан да се придржава Зако-
на о заштити података о личности, односно 
да све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне послове 
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимна-
зије или поштом на адресу: Филолошко-умет-
нички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

РТГ техничар
за потребе Службе за радиолошку 

дијагностику, на одређено време од 12 
месеци, са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
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) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа 
је радно искуство у наведеној служби здрав-
ствене установе терцијарног нивоа здравстве-
не заштите у трајању од најмање 6 месеци. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла (VI степен – 180 ЕСПБ); уверење о поло-
женом стручном испиту одговарајућег про-
фила; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне 

књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Кандидати 
доказују радно искуство (укључујући струч-
но оспособљавање и усавршавање, односно 
волонтирање), потврдом о радном стажу или 
волонтерском искуству од стране надлежне 
службе здравствене установе. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); дозволу за рад – лицен-
цу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат 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. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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. Рок за подношење прија-
ва је осам дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на сајту 
Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.kc-kg.rs). Кандидати 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 рад-
ни однос за радно место... (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицински техничар општег смера
за потребе Клинике за пулмологију, на 

одређено време од 8 месеци, са пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
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) и 
посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Уни-
верзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа 
је радно искуство у наведеној служби здрав-
ствене установе терцијарног нивоа здравстве-
не заштите у трајању од најмање 6 месеци. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профи-
ла, IV степен; уверење о положеном стручном 
испиту одговарајућег профила; сведочанство 
за сваки завршен разред средње школе; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге вен-

чаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт теле-
фоном, имејл-адресом. Као доказ радног иску-
ства (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) кандидати треба да доставе 
доказ/потврду о радном/волонтерском стажу 
у струци од стране надлежне службе устано-
ве на терцијарном нивоу здравствене заштите. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве 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. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Универ-
зитетски клинички центар Крагујевац. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Универзитетског клинич-
ког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Канди-
дати 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)“.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

34000 Крагујевац
Краља Милана IV/14
тел. 034/6130-602

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 
6/2020) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 
10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника 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); 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 затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
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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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
и то: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовања, односно 
уверења ако диплома није издата; уверење 
да нису осуђивани за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат прибавља 
у надлежној полицијској управи МУП-а, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); 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 здравственој 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс се подносе у затвореним ковертама, 
са назнаком „За конкурс“, поштом на адресу: 
Основна школа „Јован Поповић“, Краља Мила-
на IV/14, 34000 Крагујевац или се непосредно 
предају секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, сваког радног дана од 9 до 13 часова и/или 
преко телефона: 034/6130-602.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-33

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске националности 

којима је потребна додатна подршка у 
образовању, на одређено време до краја 

школске 2021/22. године, односно до 
31. августа 2022. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука УС ,113/2017 и 95/2018), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 8 
став 1 Правилника о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, 
број 87/2019) и то: да има средње образо-
вање у четворогодишњем трајању; да има 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента – сходно Правилнику о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. 
гласник РС“, број 87/2019); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 

са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); 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, утврђено 
дискриминаторно понаање (доказује се уве-
рењем из казнене евиденције, које прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује 
се уверењем о држављанству, у оригиналу 
или овереној копији, не старијој од 6 месе-
ци); да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик, у оба-
вези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика; да зна ромски језик. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који 
се налази у делу „Ново на сајту”, а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријаву кандидат доставља: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; потврду о похађању обуке за педагош-
ке асистенте (оригинал или оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); уверење 
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 при-
мање 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, као и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање, у складу са 
законом – прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“, поштом на адресу: 
ОШ „IV краљевачки батаљон“ Краљево, Олге 
Јовичић 1, 36000 Краљево, контакт телефон: 
036/314-330 или лично, радним даном од 8 до 
14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са неовереном документацијом неће 
се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Ванредни професор за научну област 
Машинско инжењерство, ужа научна 

област Машински материјали
на одређено време од 5 година,  

са 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат наука из научне области за коју се настав-
ник бира. Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених 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 тума-
чење), кандидат треба да испуњава опште и 
посебне услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник Републике Србије“, 
број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закон и 11/2021 – аутен-
тично тумачење), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Правилником о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, доказ о 
испуњавању услова конкурса у погледу школ-
ске спреме – оверену фотокопију дипломе о 
стеченој одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претход-
но завршеним нивоима студија, одговарајуће 
доказе надлежних органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању и члана 135 став 1 ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове и све 
остале доказе од значаја за избор. Сву доку-
ментацију са доказима о испуњености услова 
конкурса кандидати су дужни да доставе и у 
електронској форми на компакт-диску – ЦД у 
складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање (доступно 
на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). 
Пријаве кандидата са прилозима о испуња-
вању услова конкурса доставити на адресу: 
Факултет за машинство и грађевинарство 
у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за избор 
наставника у звање ванредни професор за ужу 
научну област Машински материјали“. 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.

Посао се не чека, посао се тражи
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КРУШЕВАЦ

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 72а

тел. 037/711-865

Радник обезбеђења без оружја  
– чувар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 
и 95/18) и Законом о ученичком и студентском 
стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 
55/13, 27/18 и 10/19), сваки кандидат треба 
да испуњава следеће посебне услове: стечено 
средње образовање; положен стручни испит 
из области заштите од пожара; лиценца за 
вршење основних послова службеника обез-
беђења без оружја; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са учени-
цима, односно студентима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање шест месеци и да према 
истом није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Као доказ уз пријаву 
на оглас подноси се: краћа биографија канди-
дата (CV), оверен препис дипломе, оригинал 
извод из матичне књиге рођених, оригинал 
уверење о држављанству. Дом за сваког кан-
дидата прибавља уверење о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања. 
Изабрани кандидат дужан је да Дому пре 
закључења уговора о раду преда лекарско 
уверење о свом здравственом стању (о томе 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима, односно студен-
тима). Пријаве на оглас подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“
37230 Александровац, Болничка 3

тел. 037/3552-083

Оглас објављен 15.09.2021. године у публи-
кацији „Послови“ исправља се за радно место 
васпитача, и то у погледу броја извршилаца: 
уместо 2 извршиоца, треба да стоји: васпитач, 
1 (један) извршилац за обављање послова 
васпитача у установи, са пуним радним вре-
меном, на неодређено време. У осталом делу 
текст конкурса остаје непромењен.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-
МЕДИЦИНСКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач за научну област 
Медицина, ужу научно-стручну 

област Радиологија
са 5% радног времена,  

Одсек Ћуприја, на одређено време  
на период од 5 (пет) година

УСЛОВИ: стечено високо образовање, меди-
цински факултет, специјализација из области 
радиологије и способност за наставни рад. 
Лица која подносе пријаву на конкурс за избор 
у звање морају приложити и следећу доку-
ментацију: 1. кратку животну и радну био-
графију; 2. фотокопије диплома свих нивоа 

студија; 3. очитану личну карту; 4. за педа-
гошку и наставну праксу (ако је кандидат ост-
варио на високошколској установи), резултати 
анкета: студената, наставника и сарадника и 
доказ о усавршавању педагошких активности 
у извођењу наставе; 5. референце: научни 
или стручни радови објављени у домаћим или 
међународним часописима, уџбеници, збирке 
задатака, практикуми, патенти, софтверска 
решења, монографије, радови штампани у 
зборницима са стручних или научних скупо-
ва и др.; 6. лиценце, стручни испити из уже 
стручне области за коју се бира и сл. Небла-
говремене пријаве и пријаве без комплетне 
документације неће бити разматране. Пријаве 
слати на наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛКА ДИМАНИЋ“
Власотинце, 12. бригаде 34

тел. 016/875-425

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

радне 2021/2022. године

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, 10/2019 и 6/2020): да 
поседује одговарајуће образовање (најмање 
средње образовање), сертификат – завр-
шен програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела за која 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 кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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; 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на оглас доставе: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, серти-
фикат Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја о положеном нивоу обуке 
за педагошког асистента (оверена копија), 
уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
доказ да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом (доставља се 
пре закључивања уговора о раду), уверење 
Министарства унутрашњих послова да лице 
није осуђивано. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и са одштампаним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Прија-
ве са документацијом се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу Предшколске установе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија именована одлуком директора. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара ПУ. 
Пријаве се достављају на адресу: Предшкол-
ска установа „Милка Диманић“, Власотинце, 
Улица 12. бригаде 34, тел. 016/875-425.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДЕЧЈА РАДОСТ“

16230 Лебане, Цара Душана 68

Педагошки асистент
на одређено време до краја  

радне 2021/22. године, односно  
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: средње образовање; обука за педа-
гошког асистента (завршен прописани про-
грам обуке за рад са децом ромске национал-
не мањине); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело 
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, као и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају: извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од шест месеци; 
оверену фотокопију уверења или дипломе 
о стеченом образовању; уверење, односно 
извод из казнене евиденције МУП-а о неосуђи-
ваности; оригинал или оверену копију серти-
фиката о положеном нивоу обуке за педагош-
ког асистента.

ОСТАЛО: Доказ о здравственој способности 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве послати поштом или предати лично на 
адресу: ПУ Дечји вртић „Дечја радост“, Цара 
Душана 68, 16230 Лебане. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секрета-
ра Предшколске установе и преко телефона: 
016/843-767.

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, М. Михајловића 1

тел/факс: 016/875-147
sjanic1866@gmail.com

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: 1. одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 
139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
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утврђивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни глас-
ник“, 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, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021); кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва; наставник који је у току студија положио 
испит из педагогије или психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 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 српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: одштампан и попуњен 
пријавани формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, краткa биографијa, дипломa или 
уверење о стеченој стручној спреми (ориги-
нал или оверена копија са исправом, дода-
так дипломи или потврда факултета), којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, односно доказ 
о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије, или доказ да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, уве-
рење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, са хологра-
мом (оригинал или оверену копију), уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци (извод 
и казнене евиденције МУП-а). Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат приликом 
потписивања уговора о раду. Рок за подно-
шење 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, као 
и неоверене фотокопије докумената. Конкурс 
спроводи комисија коју именује директор шко-
ле. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Комисија након пријема резултата психолошке 
процене кандидата обавља разговор са канди-
датима и доноси решење о избору кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве у затвореној коверти заједно са 
одштампаним и попуњеним формуларом и са 
потребном документацијом доставити лично 
код секретара школе или слати препорученом 

пошиљком на адресу школе: Основна школа 
„Синиша Јанић“, 16210 Власотинце, Михајла 
Михајловића 1, са назнаком „Оглас за радно 
место наставника математике“. Сва потреб-
на обавештења могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 016/875-147.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“

16207 Винарце, Немањина 1
тел. 016/253-349

Наставник физичког васпитања
са 15% радног времена,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

односно до повратка лица са функције  
(до 31.08.2022. године)

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 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 
мора да испуњава и посебне услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и да 
има: 1) одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 истог закона: стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; студије другог степена из боласти педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују 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; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) 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 кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности 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; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кан-
дидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, диплому (уверење) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, однос-
но образовања, уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци); доказ да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 

или оверену фотокопију). Доказ да лице има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњен пријавни формулар са траже-
ном документацијом достављају школи у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“ или 
лично доставити управи школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
ученицима. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу донеће се у складу са 
чланом 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Разговор са кандидатима 
обавиће се у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену обављања 
разговора бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Сва додатна објашњења кандидати могу доби-
ти путем телефона: 016/253-349.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА СИНАДИНОВИЋ“

18212 Лоћика

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави може 
да изводи лице које је стекло високо образо-
вање за предмет физичко васпитање – члан 
3 тачка 12 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21): наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у пре-
дметној настави може да изводи лице које 
је стекло високо образовање, и то: физичко 
васпитање: професор физичког васпитања; 
професор физичке културе; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичког 
васпитања – дипломирани тренер са назна-
ком спортске гране; професор физичког вас-
питања – дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања – 
дипломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта; мас-
тер професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије; професор физичког васпитања и 
спорта; мастер физичког васпитања и спор-
та; професор спорта и физичког васпитања; 
професор спорта и физичке културе; мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). 
Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139 
и чл. 140 и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019, 10/19 
и 6/20), као и из члана 142 став 1 истог зако-
на: обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, 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  
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(уверење надлежне установе); образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
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; диплома о стручној спреми 
стеченој: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
не групе предмета; студије другог степена из 
области педагошког наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; доказ о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу), и 
то: потврда високошколске установе о броју 
бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије; уверење о држављанству 
(оверен препис/фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оверен препис/фотокопију); 
доказ о познавању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; уверење о нео-
суђиваности 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 или родос-
кврнуће, за кривично дело примање 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; лекар-
ско уверење (уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) – доставља се пре закључења 
уговора о раду. Уверења не могу бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 
(осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс сла-
ти на адресу: ОШ „Аца Синадиновић“, 18212 
Лоћика. Контакт телефон: 018/610-400.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“

18116 Ниш
Булевар цара Константина 82-86

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника 
у електротехничкој школи, за педагога или 
психолога, и то: 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 другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005.године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученици-
ма; неосуђиваност 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик; да има дозволу за рад настав-
ника или стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора установе; нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци); диплому 
о стеченом образовању (оверену фокопију не 
старију од 6 месеци). Кандидати који су стекли 
образовање по прописима о високом образо-
вању почев од 10.9.2005. године достављају 
оверену фотокопију дипломе и мастер и основ-
них студија; доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
(доказ доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском 
језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика у оригиналу или 
овереној фотокопији не старији од 6 месеци); 
доказ о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту за рад наставника, васпи-
тача или стручног сарадника (оверену фотоко-
пију не старију од 6 месеци); документ којим 
доказује да има најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда, 
уверење или други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 

и у ком периоду је стечено радно искуство, 
оригинал или оверену токопију издато након 
објављивања конкурса); уверење надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова о 
подацима из казнене евиденције за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата уколико је над-
зор вршен (фотокопију извештаја просветног 
саветника оверен печатом школе у којој је 
вршен надзор); уколико се на конкурс пријави 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директоа установе, дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (фотокопију 
извештаја оверен печатом школе у којој је 
вршен надзор); документ о савладаној обуци 
и/или положеном испиту за директора шко-
ле (оверена фотокопија документа не старији 
од 6 месеци). Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директора 
школе дужан је да га положи у року од 2 годи-
не од дана ступања на дужност; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, са пред-
логом рада школе у изборном мандату (необа-
везно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима (необавезно); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу школе: Електротехничка школа 
„Мија Станимировић“ Ниш, Булевар цара Кон-
стантина 82-86, 18116 Ниш, са назнаком „Кон-
курс за директора”. Ближа обавештења могу се 
добити на телефон: 018/550-884 код секретара 
школе.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЧЕГАР“

18000 Ниш, Школска бб

Конкурс објављен 18.08.2021. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЧЕГАР“
18000 Ниш, Школска бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабран кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 122 став 2 и 5, чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања, и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе и подручје рада, 
за педагога и психолога: 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 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 (лице под овом подтачком 
такође мора да има завршене студије првог 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело или привредни 
преступ и то: за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична 
дела против службене дужности, 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, за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање (кандидат не може да буде лице за које 
је у поступку и на начин прописан законом 
утврђено дискриминаторно понашење); да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника; да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност); да има 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
о свом раду (извештај просветног саветника), 
кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе дужан је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву на 
конкурс, учесник конкурса подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (овера фото-
копије не старија од 6 месеци); оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та (само учесник конкурса који има завршене 
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); оригинал извод из мати-
чне књиге рођених за кандидате који су про-
менили презиме односно име после издавања 
дипломе (оригинал не старији од 6 месеци); 
оригинал уверења о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал не старији од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопија доказа о 
познавању српског језика (само кандидат уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) 
или уверења о положеним стручном испиту 
за наставника, васпитача и стручних сарад-
ника (овера фотокопије не старија од 6 месе-
ци); оригинал доказа МУП-а о неосуђиваности 
правноснажном 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 кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал не старији од 30 дана); ориги-
нал доказа надлежног привредног суда да није 
правоснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (оригинал не старији 
од 30 дана); оригинал доказ основног суда да 
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 кривич-
на 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 против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију (оригинал не старији од датума 
објаве конкурса); оригинал доказа о радном 
искуству на пословима образовања и васпи-
тања, после стеченог одговарајућег образо-
вања, издата од стране послодавца (оригинал 
не старији од 30 дана); оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидат које је претходно 
обављао дужност директора установе); овере-
ну фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (само кандидат 
који поседује извештај просветног саветника); 
оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; план рада директора за време ман-
дата; оригинал лекарског уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (оригинал не ста-
рији од датума објаве конкурса). Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узети у разматрање. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве достављати на адресу: Основна 
школа „Чегар”, Школска бб, 18103 Ниш, са наз-
наком „За конкурс за директора”, непосредном 
предајом или препорученом пошиљком путем 
поште. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно преда-
та школи пре истека рока утврђеног у конкур-
су, или је пре истека тог рока предата пошти 
као препоручена пошиљка. Непотпуне, неис-
правне и неблаговремене пријаве се неће узе-
ти у разматрање. Све информације у вези са 
конкурсом можете добити код секретара шко-
ле, на телефон: 018/211-570.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник предметне наставе – 
наставник српског језика

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1)–5), чланом 140 став 1 
и 2, чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона и услове 
из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије 
– Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 

19/2020, 3/2021 и 4/2021), и то: да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима којима су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Оба-
везно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова (који је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испи-
та 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 
претходног става; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном 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 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 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1)–5) доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачака 
1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Остали услови: Српски језик: 
професор српског језика и књижевности, про-
фесор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књи-
жевности и језика, професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 
професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у који-
ма се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику, 
професор, односно дипломирани филолог 
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за југословенску и општу књижевност, профе-
сор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српског језика и срп-
ске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компа-
ратистиком, Српски језик као страни, мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, професор српскохрватског језика 
и књижевности, мастер филолог из области 
филолошких наука, професор југословенске 
књижевности и српског језика, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне,односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком; Српска филологија: српски језик и књи-
жевност; Србистика. По расписаном конкурсу 
учесник конкурса треба да поднесе: попуњени 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(само учесник конкурса који је променио пре-
зиме односно име после издавања уверења, 
односно дипломе); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал не старији од 6 месеци, 
овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне полицијске управе 
да није осуђиван правоснажном 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 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 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији 
од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о 
претходно завршеним основним академским 
студијама на студијским програмима: Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са компара-
тистиком; Српска филологија: српски језик и 
књижевност; Србистика (за лица која су стекла 
академско звање мастер); оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области 
педагошких наука); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о обра-

зовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломи-
рања, 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 (само учесник конкурса који је 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стекао на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања); оверену фотокопију доказа 
надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије 
односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотоко-
пију доказа одговарајуће високошколске уста-
нове о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, 
али кандидат који буде засновао радни однос 
по конкурсу, обавезан је да наведено образо-
вање стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Услови 
за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата 
које упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, 
сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма. Пријаву послати на адресу: Основна школа 
„Душан Радовић“, Ђердапска 45, Ниш. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе. Неблаговремене, непотпуне 
и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. Термини изражени у овим тексту у гра-
матичком мушком роду подразумевају природ-
ни женски и мушки род лица на која се односе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2021/2022, односно до 31.08.2022. 

године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но 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, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019 од 15.08.2019. године), и то: да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања: најмање четврти степен стручне спреме, 
завршен програм обуке за педагошког асис-
тента по програму обуке Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар достављају школи следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента по програму 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику; доказ да кандидат 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 насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; краћу биографију. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Јастре-
бачки партизани“, Нишка бб, 18252 Мерошина. 
Ближе информације у секретаријату школе, 
контакт телефон: 018/4151-434.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“

18252 Мерошина, Нишка бб

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одгова-
рајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису коју је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, као и 
одговарајућег Правилника 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, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019) и то: за 
наставника разредне наставе: одговарајуће 
образовање предвиђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 952 | 22.09.2021.52

15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019), и 
то: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу, мастер учитељ, дипло-
мирани учитељ – мастер, професор разред-
не наставе и ликовне културе за основну 
школу. Кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да испуњавају услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020), у складу са чланом 142 став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Програм стицања образо-
вања из члана 142 став 1 наведеног Закона 
реализује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у 
складу са прописима којима се уређује висо-
ко образовање. У складу са чланом 142 став 
4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник 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 
члана 142 став 1 наведеног закона; да су 
држављани Републике Србије; да нису осуђи-
вани 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (ово 
уверење прибавља установа по службеној 
дужности од надлежне полицијске управе); 
да поседују психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима (доказ о 
испуњености овог услова установи доставља 
изабрани кандидат пре закључења о уговора 
о раду); да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву (формулар за конкурисање) 
се прилаже следећа документација: радна 
биографија; оригинал или оверена копија 
извода из матичне књиге рођених, односно 
венчаних; оригинал или оверена копија уве-
рења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оверена копија дипломе 
о стеченом образовању; уверење из казне-
не евиденције, уверење МУП-а да лице није 
осуђивано. Непотпуне и/или неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
предати непосредно школи или слати путем 
поште на адресу: Основна школа „Јастребач-
ки партизани“, Нишка бб, 18252 Мерошина. 
Одлука о избору кандидата биће донета у 
складу са чланом 155 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020). Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на телефон: 
018/4892-036.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“

Мојстир
36320 Тутин

тел. 020/620-076

Наставник биологије
у матичној школи у Мојстиру и 
издвојеном одељењу у Драги,  

на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства,  

са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који, поред општих услова прописа-
них Законом о раду, испуњава услове пропи-
сане Законом о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; није осуђиван за кривична дело за 
која 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 кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: попуњени пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, односно извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о познавању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања. 
Уверење о психофизичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама ОШ „Але-
кса Ђилас Бећо“, Мојстир, о чему ће кандида-
ти бити обавештени. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са докумен-
тима слати на адресу: Основна школа „Але-
кса Ђилас Бећо“ Мојстир, 36320 Тутин. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 020/620-076.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
примењена математика или математичке нау-
ке; да је кандидат претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставни-
ка на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријуми-
ма за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести 
звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене 
фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоа студија. За дипломе стечене у 
иностранству потребно је приложити доказ 
о признавању стране високошколске испра-
ве; фотокопирану или очитану личну карту; 
потврду о оцени резултата педагошког рада – 
мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; фотоко-
пије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задата-
ка, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира. Доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским сту-
дијама. Попуњен електронски образац: рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_
в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље 
не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и то у року пред-
виђеном за пријаву. За сваку одредницу коју 
кандидат испуњава неопходно је приложити 
доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. 
За чланство у удружењима, одборима, органи-
ма управљања и сл., неопходно је доставити 
потврду надлежних институција или навес-
ти линк са сајта институције на ком се јасно 
види кандидатово учешће у раду. За чланство 
у комисијама за изборе у звања, неопходно 
је доставити решење о именовању комисије. 

Подршка
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За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити 
потврду о учешћу или навести линк са сајта 
институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање наставни-
ка у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о 
називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, за сваки конкурс за стицање звања и 
заснивање радног односа посебно. Комисија 
ће разматрати само благовремене 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 (осам) 
дана од дана објављивања.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни професор за ужу  
научну област Музикологија

на одређено време 5 година

2. Доцент или ванредни професор за 
област драмских и аудио-визуелних 

уметности, ужа област Глума
на одређено време 5 година

3. Виши или самостални стручни 
сарадник за област драмских и 

аудио-визуелних уметности,  
ужа област Дизајн светла
на одређено време 4 године  

или на неодређено време

4. Виши или самостални стручни 
сарадник за област драмских и 

аудио-визуелних уметности,  
ужа област Глума

на одређено време 4 године  
или на неодређено време

5. Стручни или виши стручни 
сарадник за област музичке 

уметности, ужа област  
Дувачки инструменти (Флаута)

на одређено време 4 (четири године)

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања 
наставника:

За радно место 1: научни степен доктора нау-
ка из поља друштвено хуманистичких наука 
– наука о уметностима, ужа област Музиколо-
гија, стечен на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програ-
му у земљи или у иностранству, призната у 
складу са Законом о високом образовању и 
испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За радно место 2: диплома доктора уметности 
или магистра уметности стечена на акредито-
ваном универзитету, односно акредитованом 
студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области драмских и аудио-ви-
зуелних уметности, односно високо образо-
вање мастер академских студија из области 
драмских и аудио-визуелних уметности, 
ужа област Глума или ужа област Режија и 
испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

Обавезни и изборни услови за радно место 1 
утврђени су Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 

Универзитету у Новом Саду за поље хуманис-
тичких наука, за радно место 2 утврђени су 
Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника на Универ-
зитету у Новом Саду за поље уметности. У 
звање наставника може бити изабрано лице 
које испуњава критеријуме прописане чланом 
74 Закона о високом образовању, Минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
универзитету донетим од стране Националног 
савета за високо образовање, Статутом Уни-
веритета у Новом Саду, Статутом Академије 
уметности и Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

Услови за избор у звања сарадника:
За радно место 3: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије) из области драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област снимање и дизајн свет-
ла. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене чланом 123 Статута Академије умет-
ности.

За радно место 4: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије) из области драмских и аудио-визуелних 
уметности, ужа област Глума. Кандидати тре-
ба да испуњавају услове утврђене чланом 123 
Статута Академије уметности.

За радно место 5: високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије) из области из области музичке 
уметности, ужа област Дувачки инструмен-
ти (Флаута). Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене чланом 123 Статута Акаде-
мије уметности.

Закон о високом образовању, Статут Уни-
верзитета у Новом Саду, Статут Академије 
уметности у Новом Саду, Правилник о бли-
жим минималним условима за избор у звање 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
упутство за попуњавање биографских подата-
ка за кандидате који конкуришу за наставна 
звања налазе се на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs – у секцији „Настав-
ници-Конкурси”). Сви кандидати достављају: 
пријаву на конкурс која мора да садржи назив 
радног места за које кандидат конкурише, 
списак документације коју прилаже, контакт 
адресу, број телефона, имејл-адресу; овере-
не фотокопије диплома о завршеним одгова-
рајућим студијама и додатке дипломи; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); уверење о некажња-
вању прибављено искључиво од МУП-а (не 
старије од 6 месеци); личну карту (фотоко-
пија или очитана биометријска лична карта). 
Осим наведене документације, у зависности 
од радног места на које конкуришу, канди-
дати достављају додатну документацију. За 
радно место 1: попуњен образац биограф-
ских података на ћириличном писму (Образац 
1А НАУКА) који се налази на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији 
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампа-
ној и електронској форми (УСБ) откључан и 
доказе о испуњавању услова радног места у 
складу са чланом 74 Закона о високом обра-
зовању и Минималним условима за избор у 
звање наставника за поље хуманистичких 
наука Правилника о ближим минималним 
условима за избор у звање наставника на Уни-
верзитета у Новом Саду и чланом 5 наведе-
ног правилника. За радно место 2: попуњен 
образац биографских података на ћириличном 
писму (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.

uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) 
приложен у штампаној и електронској фор-
ми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању 
услова радног места у складу са чланом 74 
Закона о високом образовању и Минимал-
ним условима за избор у звање наставника за 
поље уметности Правилника о ближим мини-
малним условима за избор у звање наставни-
ка на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 
наведеног правилника. За радна места од 3 
до 5: попуњен образац биографских подата-
ка на ћириличном писму (Образац 2Б) који се 
налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Кон-
курси”) приложен у штампаној и електронској 
форми (УСБ) и доказе о испуњавању услова 
радног места у складу са чланом 123. Статута 
Академије уметности. Рок за пријаву на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова достављају се искљу-
чиво у штампаној форми на адресу: Академија 
уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
21000 Нови Сад, Радничка 30а

Наставник (сва звања), поље 
Друштвено-хуманистичке науке,  

ужа научна област општеобразовна 
у кинезиологији и психологији

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има завршене докторске 
студије из одговарајуће области – медицинске 
науке и да испуњава услове прописане чланом 
74 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони) за избор у 
звање наставника. Посебан услов за горе наве-
дено радно место је да кандидат има одгова-
рајуће компетенције у педагошком раду. Поред 
услова предвиђених Законом о високом обра-
зовању, кандидат треба да испуњава и усло-
ве предвиђене Статутом Факултета за спорт и 
туризам и Правилником о ближим условима и 
поступку за избор у звање наставника и сарад-
ника Универзитета Едуконс.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе доказе о испуњености услова 
конкурса – радну биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, оверене копије дипло-
ма свих нивоа студија, копију личне карте, 
уверење о некажњавању издато од стране 
надлежног државног органа, уверење да није 
осуђиван/а за кривична дела као ни да се 
пред надлежним органима не води кривични 
поступак против кандидата, списак објавље-
них научних радова и да достави саме радо-
ве на ЦД-у. Пријаву са наведеним доказима 
о испуњењу услова конкурса сви кандидати 
могу послати на поштанску адресу: Факул-
тет за спорт и туризам – ТИМС, Радничка 30а, 
Нови Сад, са назнаком – „За конкурс“. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на 
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у средствима јавног информисања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

тел. 021/457-132

Наставник предметне наставе 
математике

Наставник предметне наставе 
историје

Наставник предметне наставе 
физике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18 – др. закони и 10/2019, 27/2018 
– др. закони и 6/2020), односно да има: 1) 
одговарајуће високо образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији; 2) 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 затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиља 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) знање српског језика.

ПАНЧЕВО 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

e-mail:osdeliblato@mts.rs

Педагог

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање; у складу са чл. 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне обласи 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 (то лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но, наставник јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године 

или вишем образовањем; лице из горе наведе-
них ставова мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих је најмање 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским сиситемом преноса бодова. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
неопходно образовање. Лице, такође, треба 
да има звање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/2020, 
3/21, 4/21); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да није осуђивано 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова под тачком 5 кандидат доказује: дипло-
мом у случају да је завршио и стекао образо-
вање на српском језику и самим прилагањем 
дипломе, доказао је испуњеност изуслова 
под тачком 5; у случају да је кандидат стекао 
образовање на страном језику потребно је да 
достави доказ да је положио испит из језика 
на коме се одвија образовно-васпитни рад по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурсу, 
а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подно-
си приликом закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министартсва просвете, науке и технолошког 
развоја. Неопходно је доставити: 1. пријавни 
формулар одштампан и попуњен, 2. диплому, 
оригинал или оверену фотокопију која није 
старија од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве, 3. уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију која није старија 
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 
4. доказ да кандидат 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старија од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве): 5. доказ да је положио испит из јези-
ка на коме се одвија образовно-васпитни рад 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (само за кандидате који нису завршили и 

стекли образовање на српском језику). Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос и уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену за рад са децом и ученицима 
у НСЗ. Након пријема резултата психолошке 
процене конкурсна комисија ће обавити разго-
вор са кандидатима и донети решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора. Пријаве на конкурс, са траженом 
документацијом, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе. Теле-
фон: 013/765-280, Милица Недељков.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник физичких активости
са 20% радног времена, на одређено 

време 

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140 став 1–2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. 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 кривична дела при-
мање 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 српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања (не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци) и доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Уколико се подносе 
фотокопије докумената, исте морају бити ове-
рене. Докази о испуњености услова из тача-
ка 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2 о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), подноси иза-
брани кандидат пре закључивања уговора 
о раду. Претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију о испуњености усло-
ва за рад на наведеном радном месту, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају на адресу школе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.
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ПУ „КОЛИБРИ“
Ковачица

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана,  
за рад у Црепаји

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 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 даље: 
Закон), и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или више образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) 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 добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Диплома о стеченом образовању на 
српском језику која се приложи као доказ под 
тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 5.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС; 2) радну биографију (CV), тачну 
адресу пребивалишта и контакт телефон; 3) 
оверену фотокопију дипломе; 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 5) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 6) извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, 
које издаје надлежна полицијска управа (не 
старије од 6 месеци); 7) доказ о знању срп-
ског језика (подносе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). 
Пре закључења уговора о раду кандидат 
који је изабран доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији (оверено, не 
старије од 6 месеци). Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидати-
ма. Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврху спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за пријем у радни однос 
на одређено време. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично 
у објекту установе у Ковачици у канцеларији 
секретара, радним даном од 9.00 до 13.00 

часова или слати путем поште на адресу: 
Предшколска установа „Колибри“, Др Јанка 
Булика бб, 26210 Ковачица, са назнаком „За 
конкурс за васпитача“, у затвореној ковер-
ти. Информације о конкурсу могу се доби-
ти у предшколској установи, код секретара, 
на телефон: 013/662-122, од 10.00 до 13.00 
часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Психолог

УСЛОВИ: Потребна документација: 1. фор-
мулар за пријаву на конкурс преузет са 
званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, 
2 биографија (CV), 3. стечена одговарајућа 
стручна спрема према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 2/2020-37, 
8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 
4/2021-1): професор психологије, дипломира-
ни психолог – општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психолог 
– педагог, дипломирани школско-клинички 
психолог, дипломирани психолог, мастер пси-
холог, дипломирани психолог – мастер; лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академ-
ске студије из психологије; 4. извод из казне-
не евиденције о неосуђиваности 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 да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; 5. уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци); 6. извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); 7. кандидати који нису стекли 
образовање на српском језику, достављају 
и доказ да познају језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад: оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија 
уверења односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати 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 запошљавање. Канди-
дат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Формулар за пријаву 
на конкурс са потребним документима сла-
ти на адресу школе: ОШ „Душан Радовић“ 
Пирот, Занатлијска бб, 18300 Пирот или пре-
дати лично код секретара школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРЕВАЦ

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
12000 Пожаревац

Јована Шербановића 5
тел. 012/513-595

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове 
предвиђене чл. 122 став 5, чл. 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), а то су: 1) да 
има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке акдемске 
студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, однсно групе предмета; (2) 
студије 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 (лице које има 
завршене ове студије другог степена, мора да 
има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стучне области за одговарајући 
премет, односно групу предмета, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника ове врсте школе, односно средње 
стручне школе за подручје рада Машинство и 
обрада метала, Електротехника и Рударство, 
геологија и металургија; 2) да поседује дозво-
лу за рад (положен стручни испит) за настав-
ника, педагога, психолога; 3) да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); 4) да има психичку и физичку и 
здравствену способност са рад са децом и уче-
ницима; 5) 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 упородици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 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; 
6) да има држављанство Републике Србије; 7) 
да зна српски језик јер се на њему остварује 
васпитно-образовни рад (кандидати који су 
стекли одговарајуће образовање на српском 
језику не подносе овај доказ); 8) да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одо-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: 1) оверену копију доказа о 
стеченом одговарујућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона; 2) уверење о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника (оригинал или овере-
на фотокопија); 3) потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (напомена: потврда садржи податак 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 952 | 22.09.2021.56

о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој канди-
дат ради, ако кандидат није у радном односу, 
потврду издаје установа у којој је кандидат 
стекао радно искуство у области образовања 
и васпитања); 4) лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 30 дана); 5) уверење да није осуђи-
ван, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3 3акона 
које издаје надлежна полицијска управа, не 
старије од 30 дана; 6) оригинал или оверену 
копију уверења основног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога – за 
кривична дела одређена у чл. 7 став 4 Пра-
вилника о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 108/2015), не старије од 30 
дана; 7) оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили презиме, односно име после 
издавања дипломе; 8) оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије које није старије од 6 месеци; 9) ове-
рену копију доказа да зна српски језик (кан-
дидати који су стекли одговарајуће образо-
вање на српском језику не подносе овај доказ, 
док остали кандидати могу поднети: оверене 
копије дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факулету на српском јези-
ку или уверење о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високо-
шолске установе); 10) оригинал или оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора; 11) био-
графију са кратким прегледом радних ангажо-
вања и предлогом програма рада директора 
школе; 12) у складу са чланом 123 став 14 
Закона, кандидат може да достави и оригинал 
или оверену копију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду – извештај про-
светног саветника (доказ подносе кандидати 
који поседују извештај); 13) уверење о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
ће се сматрати потпуном и уколико кандидат 
нема положен испит за директора установе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност). Копије доказа које се подносе при кон-
курисању за избор директора оверавају се од 
стране надлежног органа. Уколико је канди-
дат стекао одговарајуће високо образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, на српском јези-
ку, сматра се да је достављањем овог доказа 
доставио и доказ да зна српски језик. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе, на тел. 
012/513-595. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености услова подносе се лич-
но или на адресу школе: Политехничка школа 
из Пожаревца, Јована Шербановића 5, 12000 
Пожаревац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

12000 Пожаревац
VI личке дивизије 32

тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019 и 6/2020), и то: стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), као и на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарних, мултидисциплинарних, 
трансдисциплинарних студија другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, у складу са Законом о високом 
образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.9.2005. године. Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). 
Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској 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 устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник и стручни сарадник који је 
у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из 
чл. 142 ст. 1 овог закона. Кандидат треба да 
поседује: уверење о држављанству (у ориги-
налу или овереној копији); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнућр, за кривично дело примања 
и давања мита. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о стеченом 
образовању са исправом којом се доказује да 
је стекао образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена копија), доказ из Министар-
ства унутрашњих послова да није осуђиван, 
не старији од 6 месеци; доказ из надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак; попуњен пријавни формулар скинут 

са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидат мора 
да зна српски језик. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основ-
на школа „Десанка Максимовић“, 12000 Пожа-
ревац, 6. личке дивизије 32.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ“

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор хемије
на одређено време до повратка 

запослене са функције,  
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др закони, 10/2019, 
6/2020), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правил-
ником о изменама и допунама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2019 
од 3. јула 2019. год.), Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 
7/2019), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и тури-
зам („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 
и 13/2018). Остали услови за све кандидате: 
1) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2) 
да нису осуђивани 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) да 
имају држављанство Републике Србије; 4) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, потписану пријаву са радном 
биографијом, диплому одговарајућег степена 
и стручне спреме, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који 
уђу у ужи круг биће упућени на психолошку 

Национална служба
за запошљавање
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процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Након обављене психолош-
ке процене способности за рад са децом и уче-
ницима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос и обавља разговор са кандида-
тима, а о датуму обављања разговора, кан-
дидати ће бити обавештени на број телефона 
који напишу на пријави. Документа се подно-
се у оригиналу или овереној фотокопији која 
не може бити старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са потребном документацијом подно-
се се у затвореној коверти на адресу: Средња 
школа „Милоје Васић“ у Великом Градишту, 
Житни трг 4, 12220 Велико Градиште.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12305 Мелница 
Пауља Матејића бб
тел. 012/348-570

e-mail. skolamelnica@gmail.com

Наставник енглеског језика
за рад у првом циклусу наставе,  

са 38,8% радног времена 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, васпи-
тача и стручних сарадника у основној школи 
за предмет енглески језик („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове про-
писане чланом 139 став 1 тачке 1), 2), 3), 4) и 
5) Закона о основама система образовања и 
васпитања; став 1 – у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају формулар на званичној 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, Пауља 
Матејића бб, 12305 Мелница, тел. 012/348-
570, e-mail: skolamelnica@gmail.com.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Наставник руског језика
на одређено време, а најкасније  

до 31.08.2022,
за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; зани-
мања за обављање послова наставника руског 
језика утврђена су одредбама Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр.11/2012, 11/2019); 
да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају школи: доказ о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом, оригинал или оверена фотоко-
пија); оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији 
од шест месеци), који кандидат прибавља од 
надлежног органа Министарства унутрашњих 
послова; доказ о знању српског језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, издат од 
стране надлежне установе, доставља се ако 
кандидат није стекао диплому о одговарајућем 
образовању на српском језику; лекарско уве-
рење подноси се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат треба да уз одштампан пријавни 
формулар и наведену документацију достави и 
своју адресу и контакт телефон. Пријаве треба 
послати на горе наведену адресу или достави-
ти лично. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“

22419 Купиново, М. Тита 1
тел. 063/8315-468

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та – студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, при чему ово лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Поред општих за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. глас-
ник РС“, бр. 24/05, 61/06, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 – Олука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутен-
тично тумачење), кандидат треба да испуња-
ва услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон и 6/20), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19 и 2/20). Под врстом образовања по 
Правилнику о врсти и степену стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, подразумева се: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглес-
ког језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), дипломира-
ни филолог англиста – мастер; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за која 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 при-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривчну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законм, утврђено дискириматорно 
понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије; да знају језик на коме се остварује 
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васпитно-образовни рад (уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
српски језик по програму одговарајуће висо-
кошколске установе). Уз пријаву кандидати 
прилажу следећу документацију: одштампан 
и попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
кратку личну и радну биографију са адресом 
и контакт телефоном (својеручно потписана), 
оригинал или оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању (диплома о 
високој школској спреми – лица која су стекла 
академско звање мастер, достављају и дипло-
му о завршеним основним студијама првог сте-
пена на студијском програму за одговарајући 
предмет); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија од стране надлеж-
ног органа, не старија од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија од стране надлежног органа); 
уверење о неосуђиваности (уверење из казне-
не евиденције МУП-а, не старије од шест месе-
ци). уверење о неосуђиваности од надлежног 
основног суда. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве са 
доказима о испуњености услова достављају се 
путем поште или лично на адресу: ОШ „Душан 
Вукасовић Диоген“, М. Тита 1, 22419 Купи-
ново. Ближа обавештења се могу добити од 
секретара школе на тел. 063/8315-468.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПОЛЕТАРАЦ”

223000 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, 310-565

e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба 
да испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 Закона: да има одговарајуће обра-
зовање: одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: на студија-
ма другог степена из научне, односно струч-
не 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 нау-
ка; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за васпитача или стручног 
сарадника; дозвола за рад наставника, васпи-
тача или стручног сарадника; обука и положен 
испит за директора установе; најмање осам 
година рада на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање 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 да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављансто Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује васпитно-образовни рад. Дужност 
директора установе може да обавља и васпи-
тач које уз испуњеност услова из чл. 139 Зако-
на има одговарајуће образовање из чл. 140 
став 3 Закона, високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача или стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен и одштампан 
пријавни формулар (који се може преузети на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, www.
mpn.gov.rs), који се доставља уз својеруч-
но потписану пријаву на конкурс за избор 
директора, треба да приложи: оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених са холограмом, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, извод 
из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да није осуђиван за кривична дела из 
чл. 139 став 1 тач 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (не старије од 
шест месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оригинал или оверену фотокопију дипломе), 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о положеном испиту за лиценцу или струч-
ном испиту, уверење о положеном испиту за 
директора (пријава која не садржи уверење о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако кандидат поседује, 
а ако не поседује, дужан је да у пријави назна-
чи да исти нема и разлог зашто га нема; ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцени спољашњег вредновања (само за кан-
дидате на конкурсу који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); потврда 
о радном стажу на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена копија); доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику и то потврду одго-
варајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика – оригинал или 
оверена копија; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци) – ори-
гинал или оверена фотокопија; биографију са 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора установе (није обавез-

но). Сва приложена документација мора бити 
у оригиналу или фотокопији, односно препи-
су који мора бити оверен у складу са Законом 
о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 
и 87/2018). Приложена конкурсна докумен-
тација неће се враћати кандидатима. Канди-
дати који ће бити на листи кандидата која се 
доставља министру ради именовања, дужни 
су да доставе још један примерак оверене 
документације установи. Пријавом на кон-
курс кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе спровођења 
законом предвиђеног поступка – конкурса за 
избор директора. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава са потреб-
ном документацијом подноси се у затвореној 
коверти, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра предшколске установе”, лично или путем 
поште на адресу установе: Предшколска уста-
нова „Полетарац” Стара Пазова, Владимира 
Хурбана 13. Комисија за избор директора ће 
обавити интервју са пријављеним кандидати-
ма који испуњавају услове конкурса. Решење 
о именовању директора биће достављено свим 
учесницима конкурса у законом предвиђеном 
року. Информације о конкурсу могу се добити 
у предшколској установи код секретара и на 
телефон: 022/311-223, од 8.00 до 14.00 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК“

22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112
факс 022/670-585

e-mail: ostvl.vesna@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: прописани чланом 120 став 1 тачке 1, 
2 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009): 
да кандидат има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду); да има држављанство Репу-
блике Србије; да не постоје сметње из члана 
120 став 1 тачка 3 наведеног Закона: да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказ прибавља 
установа); одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 Закона и члана 3 тачка 10 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010) и то: професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани матема-
тичар - информатичар; професор математике 
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и рачунарства; дипломирани математичар за 
математику економије; професор информати-
ке - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - при-
мењена математика; дипломирани информа-
тичар. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: диплому као доказ стеченог 
одговарајућег високог образовања; доказ о 
дозволи за рад, обуку, лиценцу (ако поседу-
је); држављанство Републике Србије; преглед 
кретања у служби са биографским подацима, 
уверење суда да против њега није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница. Докази 
о испуњености услова морају бити оригинали 
или оверене фотокопије. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адре-
су школе са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Педагошки асистент
за ученике ромске националности,  

на одређено време до краја  
школске 2021/2022, односно  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020) и чл. 8 Правилника о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту 
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/2019) и то: средње 
образовање у четворогодишњем трајању; да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски и ромски језик и језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази: оверена фотокопија дипломе; уве-
рење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена копија); доказ о заврше-
ном програму обуке за педагошког асистента 
по програму Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; доказ да кандидат 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (из надлеж-
ног СУП-а, оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци); кратка биографија - CV. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (www.
mpn.gov.rs). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са доказима подносе се у затвореној ковер-
ти, непосредно у секретаријату школе или 
поштом са назнаком: „Пријава на конкурс за 
педагошког асистента“, на адресу школе.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КАРАС КАРОЛИНА“

24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023, 793-510
e-mail: hosko@stcable.net

Педагошки асистент
на одређено време, тј. до 31.08.2022. 

године, за рад у Хоргошу  
и Малим Пијацама, у две смене

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3) 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 утврђено дискримина-
торно понашање, 4) има држављанство Репу-
блике Србије, 5) зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, тј. 
мађарски језик. Одговарајућим образовањем 
за педагошког асистента сматра се: стечено 
средње образовање IV степена. Поред општих 
услова предвиђених законом, педагошки асис-
тент треба да испуњава и посебан услов, тј. 
треба да је савладао обуку за педагошког 
асистента (завршен прописан програм обуке 
за рад са децом и ученицима ромске нацио-
налне мањине). Уз пријаву кандидат треба да 
достави: оверен препис / оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о 
некажњавању, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), доказ о знању мађар-
ског језика (оверена копија документа о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или оверена копија уве-
рења/решења да је кандидат положио испит 
из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе), оверен препис/ове-
рену фотокопију потврде/уверења/дипломе 
о завршеном прописаном програму обуке за 
педагошког асистента. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Молбе са потреб-
ном документацијом, у затвореној коверти и са 
назнаком „За конкурс – педагошки асистент“, 
слати на адресу: Основна школа „Карас Каро-
лина“, Карасова 14, 24410 Хоргош.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ СУБОТИЦА
24000 Суботица

Зрињског и Франкопана 2
тел. 024/556-119, 024/527-449

Дипломирани дефектолог на 
српском наставном језику

на одређено време, замена запослене 
до повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Дипломирани дефектолог на 
српском наставном језику

на одређено време, замена за време 
трајања мандата директора

УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/18). 
Осим одговарајућег образовања у смислу чл. 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон и 6/2020; даље: Закон), 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настави-
ка у средњим школама које остварују наставне 
планове и програме за наглуве и глуве („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/97, 
9/98, 24/04 и 2/09) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалиди-
тетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 
бр. 17/18), кандидат мора да испуњава и оста-
ле услове за пријем у радни однос прописане 
чл. 139 Закона: има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 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; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, односно мађар-
ски језик уколико конкурише за радно место 
наставника који образовно-васпитни рад ост-
варује на том језику. Кандидат који нема оба-
везно образовање прописано чл. 142 Закона 
(психолошке, педагошке и методичке дисци-
плине), обавезан је да га стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат је дужан да уз попуњени 
пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs – одељак „Ново на сајту“), на конкурс 
достави: оверену копију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да лице није осуђива-
но, у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оверену копију доказа да зна 
српски језик (за сва радна места) и мађар-
ски језик уколико конкурише за радно место 
наставника који образовно-васпитни рад ост-

Посао се не чека,  
посао се тражи
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варује на том језику (оверена копија дипломе 
о завршеној средњој школи, вишој школи или 
факултету на српском/мађарском језику или 
оверена копија уверења о положеном испиту 
из српског/мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; уколико је 
кандидат стекао одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа, доставио и 
доказ да зна српски језик); биографију са пре-
гледом радних ангажовања (обавезно навес-
ти адресу за пријем поште и број телефона). 
Копије доказа које се подносе при конкури-
сању морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном се неће узети у разма-
трање. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, који су изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Након психолошке процене, 
конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и 
доноси решење о избору кандидата. Изабрани 
кандидат доставља лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду (не у склопу конкурсне документације).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Школски центар са домом ученика „Доситеј 
Обрадовић“, Зрињског и Франкопана 2, 24000 
Суботица (са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос“). Информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе Миљане Атић, 
радним данима у периоду од 10 до 13 часова, 
позивом на број 024/527-449.

ООШ „АДИ ЕНДРЕ“
24321 Мали Иђош, Главна 27

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2021/2022. годину, односно  
до 31.08.2022. године

Наставник разредне наставе
за наставу на српском наставном 

језику, на одређено време за школску 
2021/2022. годину, односно  

до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: За педагошког асистента: IV степен 
средње стручне спреме, било ког профила; 
савладан програм обуке за педагошког асис-
тента у складу са Правилником о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Службе-
ни гласник РС“, број 87 од 12. децембра 2019. 
године). За лице које има савладан програм 
обуке за педагошког асистента према Правил-
нику о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС“, број 11/10) 
или модуларни Програм обуке за педагошког 
асистента из 2016. године, сматра се да има 
савладан програм обуке према Правилнику о 
педагошком асистенту и андрагошком асис-
тенту („Службени гласник РС“, број 87 од 12. 
децембра 2019. године); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; неосуђиваност 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 кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
говори српски, мађарски и ромски језик; 
држављанство РС.

За наставника разредне наставе: поред 
општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлу-
ка УС), кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона: психичка, 
физичка и здравствена способност, што се 
доказује лекарским уверењем; да кандидат 
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 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, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 

Осим горе наведеног кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 140 
Закона: да имају стечено одговарајуће висо-
ко образовање: 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) 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 (лице под овом 
подтачком такође мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и да поседују 
степен и врсту образовања према); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност 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; држављанство РС, да знају српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да 
приложи следеће: попуњен пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs/) – додати и податке за контактирање 
кандидата, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, а потврду о савладаном 
програму обуке за педагошког асистента за 
радно место педагошког асистента; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о неос-
уђиваности (оригинал или оверену фотоко-
пију, прибавља се у надлежној полицијској 
управи према месту пребивалишта); лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Место рада: ООШ 
„Ади Ендре“, Мали Иђош, Главна 27. Рок за 
подношење пријава: 8 дана од дана објављи-
вања огласа/конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664. 
Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ „Ади 
Ендре“, Главна 27, 24321 Мали Иђош.

УЖИЦЕ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА

Седиште Ужице
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/510-169

Наставник у звању предавача 
за ужу научну, односно стручну 

област Рачунарско инжењерство и 
информатика

на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом, кандидат мора да испуњава следеће 
обавезне услове: обавезни услови за избор у 
звање предавача су: стечен академски назив 
магистра наука или најмање стручни назив 
специјалисте академских студија из науч-
не, односно стручне области за коју се бира 
у звање, стечен на акредитованом факулте-
ту 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, способност 
за наставни рад. Допунски услови за избор у 
звање предавача су: ако је кандидат лице које 
је раније обављало наставни рад, позитивна 
оцена укупног досадашњег наставног, однос-
но педагошког рада; позитивна оцена допри-
носа развоју наставе и других делатности Ака-
демије; поседовање најмање три референци 
из научне, односно стручне области за коју се 
бира, између следећих референци: научни/
стручни рад објављен у међународним или 
домаћим научним часописима или зборницима 
са научних/стручних скупова; објављени уџбе-
ник, практикум, приручник, збирка задатака, 
монографија, из научне-стручне области за 
коју се бира; студије и пројекти; учествовање 
или вођење посебних стручних курсева, семи-
нара или радионица у земљи и иностранству; 
рецензирање научних и стручних радова пуб-
ликованих у међународним, односно домаћим 
научним, референтним часописима или збор-
ницима са научних, односно стручних скупо-
ва из научне, односно стручне области за коју 
се бира. Уз пријаву на конкурс, као доказе о 
испуњавању услова, кандидат је дужан да дос-
тави следећу документацију: радну биографију 
(у штампаној и електронској верзији у Ворду) 
која треба да садржи следеће податке: лични 
подаци: име и презиме, подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина), 
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држављанству, телефон и мејл, о постигнутим 
степенима образовања, податке о истраживач-
ком, стручном и професионалном доприносу; 
податке о доприносу наставној делатности; 
податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници; податке о сарадњи са другим 
високошколским, односно научно-истраживач-
ким институцијама у земљи и иностранству; 
друге податке за које кандидат сматра да су 
битни; потврду установе или друге организа-
ције о радном искуству; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке); уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у 
иностранству, у овереној фотокопији (ако кан-
дидату до тренутка подношења пријаве није 
издата диплома, подноси се уверење о завр-
шетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе); доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на дру-
гој установи; сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, стручних 
и других надлежних организација, организа-
тора научних и стручних скупова, организа-
тора пројеката, научних и стручних часописа, 
високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на истра-
живачки, стручни и професионални допри-
нос; допринос наставној делатности; допри-
нос стручној, академској и широј заједници и 
сарадњу са другим високошколским, односно 
научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству; друге доказе за које учесник 
конкурса сматра да су битни; доказе о неос-
уђиваности за кривична дела утврђена Зако-
ном и Статутом. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учес-
ник конкурса. Пријаве се подносе Академији 
струковних студија Западна Србија, на адресу: 
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата 
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Марина Шумаревић, дипл. правник, контакт 
телефон: 031/510-169.

Сарадник у настави за ужу  
научну, односно стручну област 

Грађевинско инжењерство
на одређено време за школску 

2021/2022. годину

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом, кандидат мора да испуњава сле-
деће обавезне услове: обавезни услови за 
избор сарадника у звање сарадника у наста-
ви: завршене основне студије на акредитова-
ној високошколској установи и акредитованом 
студијском програму са просечном оценом нај-
мање осам (8) у одговарајућој научној-струч-
ној области за коју се бира; студент на мастер 
академским студијама, или мастер струковним 
студијама, или специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним 
студијама у научној или стручној области 
за коју се бира. Допунски услови за избор у 
звање сарадника у настави: ако је канди-
дат лице које је раније обављало наставни 
рад, позитивна оцена укупног досадашњег 
наставног, односно педагошког рада; позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности Академије. Уз пријаву на конкурс, 
као доказе о испуњавању услова, кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: 
радну биографију (у штампаној и електронској 
верзији у Ворду), која треба да садржи сле-

деће податке: лични подаци: име и презиме; 
подаци о рођењу (дан, месец и година, место 
рођења, општина); држављанству, телефон и 
мејл; о постигнутим степенима образовања; 
податке о истраживачком, стручном и про-
фесионалном доприносу; податке о допри-
носу наставној делатности; податке о допри-
носу стручној, академској и широј заједници; 
податке о сарадњи са другим високошколс-
ким, односно научно-истраживачким институ-
цијама у земљи и иностранству; друге податке 
за које кандидат сматра да су битни; дока-
зе: потврда установе или друге организације 
о радном искуству; извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат ступањем у брак променио 
личне податке), уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или 
решење о нострификацији дипломе стечене у 
иностранству, у овереној фотокопији (ако кан-
дидату, до тренутка подношења пријаве није 
издата диплома, подноси се уверење о завр-
шетку студија у овереној фотокопији, осим за 
нострификацију дипломе); доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање на дру-
гој установи; сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, стручних 
и других надлежних организација, организа-
тора научних и стручних скупова, организа-
тора пројеката, научних и стручних часописа, 
високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на истра-
живачки, стручни и професионални допри-
нос; допринос наставној делатности; допри-
нос стручној, академској и широј заједници и 
сарадњу са другим високошколским, односно 
научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству; друге доказе за које учесник 
конкурса сматра да су битни; доказе о неос-
уђиваности за кривична дела утврђена Зако-
ном и Статутом. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учес-
ник конкурса. Пријаве се подносе Академији 
струковних студија Западна Србија, на адресу: 
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком: 
„За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата 
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Марина Шумаревић, дипл. правник, контакт 
телефон: 031/510-169.

ВАЉЕВО

ОШ „ДУШАН ДАНИЛОВИЋ“
Радљево

14212 Бргуле, Радљево бб
тел. 014/471-106

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
следеће услове: 1) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 3) 
да имају држављанство Републике Србије; 4) 

да знају српски језик; 5) да имају одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије), на основним студији-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. Одговарајуће образовање 
мора бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
– наставник разредне наставе. Кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије, надлежне полицијске управе); кратку 
биографију – CV; лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику). Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се 
подносе непосредно или путем поште на горе 
наведену адресу у затвореној коверти, са наз-
наком: „За конкурс за пријем у радни однос“. 
Контакт особа и телефон: Деан Веселиновић, 
секретар 014/471-106.

ВРАЊЕ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
ВАСПИТАЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДСЕК ВРАЊЕ

Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу научну 

област Менаџмент и бизнис

УСЛОВИ: Кандидати за избор наставника у 
звање професора струковних студија на кон-
курс достављају: пријаву на конкурс, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом научном 
називу доктора науке, биографију о свом 
досадашњем раду, уверење надлежне поли-
цијске управе да против кандидата није изре-
чена пресуда за кривична дела из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању, друге 
доказе прописане чланом 74 Закона о висо-
ком образовању и чланом 5 Правилника о 
избору у звање и заснивању радног односа 
наставног особља Академије техничко-вас-
питачких струковних студија (бр. 01-1/155-
10 од 25.06.2020. године и 01-1/265-13 од 
06.04.2021. године), објављен на: www.
akademijanis.edu.rs. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу Одсека Врање Академије техничко-вас-
питачких струковних студија, 17500 Врање, 
Филипа Филиповића 20, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

www.nsz.gov.rs
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17501 Врање, Милунке Савић бб

Наставник руског језика
са 11% радног ангажовања, на 

одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност, профе-
сор руског језика и књижевности, мастер про-
фесор слависта – руски језик и књижевност, 
професор пољског језика и књижевности и 
руског језика и књижевности, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Руски језик и књижевност), мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Руски језик и књижевност). 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 способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђивано 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 кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик на којем 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. 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. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За 
конкурс“, на адресу школе: Медицинска школа 
„Др Изабел Емсли Хатон“, Милунке Савић бб, 
17501 Врање.

Наставник фармацеутске групе 
предмета

на одређено време до повратка 
запослене са привремене спречености 

за рад (ради посебне неге детета)

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар 
фармације. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима про-
писаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) није осуђивано 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна срп-
ски језик на којем 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 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. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За 
конкурс“, на адресу школе: Медицинска школа 
„Др Изабел Емсли Хатон“, Милунке Савић бб, 
17501 Врање.

Наставник физике
са 20% радног ангажовања, на 

одређено време до повратка запослене 
са привремене спречености за рад 

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани 
физичар, дипломирани астрофизичар, дипло-
мирани инжењер физике, смер индустријска 
физика, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за примењену 
физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар- истраживач, дипломи-
рани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, дипломирани физичар 
- медицинске физике, дипломирани професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - мас-
тер, дипломирани физичар - мастер физике 
- метеорологије, дипломирани физичар - мас-
тер физике- астрономије, дипломирани физи-
чар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије - мастер, дипломи-
рани професор физике - информатике - мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и 
експериментална физика - мастер, дипломира-
ни физичар - примењена и компјутерска физи-
ка - мастер, дипломирани физичар - примење-
на физика и информатика - мастер, мастер 
физичар, мастер професор физике. Лице из 
тачке 14) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати предходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима из области физике. 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 способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђивано 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 кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик на којем 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 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. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уго-
вора о раду), пријавни формулар са званич-
не странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За 
конкурс“, на адресу школе: Медицинска школа 
„Др Изабел Емсли Хатон”, Милунке Савић бб, 
17501 Врање.

Наставник здравствене неге – 
практична настава

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техни-
чар, струковна медицинска сестра, организа-
тор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, дипломирана медицин-
ска сестра, мастер медицинска сестра, виша 
медицинска сестра општег смера, виша меди-
цинска сестра интернистичког смера, виша 
медицинска сестра хируршког смера, виши 
медицински техничар. У радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) није осуђивано 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 малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела 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 за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има 
држављанство Републике Србије, 5) зна срп-
ски језик на којем 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 тач. 1), 3)–5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 6322.09.2021. |  Број 952 |   

пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду, пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати са назнаком: „За 
конкурс”, на адресу школе: Медицинска школа 
„Др Изабел Емсли Хатон“, Милунке Савић бб, 
17501 Врање.

ВРШАЦ

ПУ „ЧАРОЛИЈА“ ВРШАЦ
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка  

одсутне запослене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: има 
одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; или на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање 
са звањем васпитач; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
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 за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; пот-
писану биографију кандидата; доказ о стече-
ном образовању (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе или уверења); доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
/ оверена копија уверење о држављанству); 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; оригинал / оверену копију уверења о 
неосуђиваности. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: дипл. прав-
ник Миљана Ђура, секретар установе, контакт 
телефон: 013/831-700. Пријаве слати на адре-
су: Предшколска установа „Чаролија“, Вршац, 
Ђуре Јакшића 3.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште 

Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2022.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента, 
и то: да има завршену обуку за педагош-
ког асистента; да је држављанин Републи-
ке Србије; да има најмање средњу стручну 
спрему; 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 зна српски језик; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе у оригиналу или овереном 
препису/фотокопији следећу документацију: 
1) доказ о завршеној обуци за педагошког 
асистента; 2) извод из матичне књиге рође-
них; 3) уверење о држављанству, не старије 
од шест месеци; 4) диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми; 5) доказ о неосуђи-
ваности 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, 
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 њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) одштампан и попуњен пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете; 7) доказ о 
знању српског језика (достављају кандидати 
који су образовање стекли на другом јези-
ку); 8) краћу радну биографију (осим канди-
дата који први пут заснивају радни однос). 
Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национал-
на служба за запошљавање пре доношења 
одлуке о избору кандидата. Кандидат који 
буде изабран, у обавези је да пре закљу-
чења уговора о раду достави доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старији од 6 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или 
поштом на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, 
Избиште, Исе Јовановића 5, 26343 Избиште, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за педа-
гошког асистента“. Додатне информације 
могу се добити на телефон: 013/893-050.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
26330 Уљма 

Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и 
следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140. ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. Закони, 10/19 
и 6/20) и чл. 3 тачка 8) Правилника 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, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) за извођење 
наставе физике: професор физике, дипломи-
рани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе технике, дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 
професор физике и математике, дипломира-
ни астрофизичар, дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику, професор 
физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
професор физике за средњу школу, дипло-
мирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа тех-
нике 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 професор 
физике и информатике, дипломирани физи-
чар-мастер физике-метеорологије, дипломи-
рани физичар-мастер физике-астрономије, 
дипломирани физичар-мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике-хе-
мије, мастер, дипломирани професор физи-
ке-информатике, мастер, дипломирани физи-
чар-професор физике-мастер, дипломирани 
физичар-теоријска и експериментална физи-
ка-мастер, дипломирани физичар-примењена 
и компјутерска физика-мастер, дипломирани 
физичар-примењена физика и информати-
ка-мастер, дипломирани физичар-професор 
физике и основа технике за основну шко-
лу-мастер, дипломирани физичар-професор 
физике и хемије за основну школу-мастер, 
мастер професор математике и физике, мас-
тер професор информатике и физике, дипло-
мирани физичар-информатичар, мастер 
професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике. Уколико школа преузимањем или 
конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1 и 2 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет физика може да изводи и: 
дипломирани физикохемичар, мастер физи-
кохемичар (уз претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима 
из области физичке хемије или физике), мас-
тер физичар (уз претходно завршене основне 
академске студије из области физичке хемије 
или физике).
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Наставник енглеског језика у 
разредној настави

у издвојеним одељењима у Влајковцу, 
Ритишеву и Шушари, са 60% радног 

времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 
и 6/20) чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) за извођење наставе 
енглеског језика у разредној настави: профе-
сор енглеског језика и књижевности, дипло-
мирани филолог, односно професор језика и 
књижевности, лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној шко-
ли, а које је на основним студијама положило 
испите из педагошке психологије или педаго-
гије и психологије, као и методике наставе, 
професор разредне наставе, који је на основ-
ним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ – Европски систем 
преноса бодова) и са положеним испитом Б2, 
мастер филолог, мастер професор језика и 
књижевности, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ – мастер, мастер учитељ, који је на 
основним студијама савладао програм Моду-
ла за енглески језик (60 ЕСПБ – Европски сис-
тем преноса бодова) и са положеним испитом 
Б2, дипломирани учитељ – мастер, који је на 
основним студијама савладао програм Моду-
ла за енглески језик(60 ЕСПБ – Европски сис-
тем преноса бодова) и са положеним испитом 
Б2 (Заједничког европског оквира). Лица из 
става 2 која нису професори енглеског језика 
треба да поседују знање енглеског језика нај-
мање на нивоу Б2. Лица из става 2. тач. 2), 5) 
и 6) треба да поседују знање енглеског језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршили сту-
дијски програм енглеског језика и књижев-
ности или главни предмет/профил енглески 
језик и књижевност. Ниво знања енглеског 
језика Б2 доказује се уверењем о положеном 
испиту енглеског језика на некој од филолош-
ких катедри универзитета у Србији, или међу-
народно признатом исправом за ниво знања 
енглеског језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваља-
ност утврђује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Предност за извођење 
наставе енглеског језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања из става 2 
овог члана имају мастер професор енглеског 
језика и књижевности, односно мастер фило-
лог енглеског језика и књижевности, односно 
професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ – мастер, односно про-
фесор разредне наставе, мастер професор или 
професор у предметној настави и наставник у 
предметној настави са положеним испитом Б2.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање 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, држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик. Уз пријавни формулар за 
конкурс за наставника физике, кандидати су 
дужни да доставе: краћу биографију, овере-
ну фотокопију дипломе, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старијег од 6 месеци), оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (не старије од 6 месеци) од 
надлежне полицијске управе МУП-а. Уколико 
кандидат није стекао средње, више или висо-
ко образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
– доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријавни формулар 
за конкурс за наставника енглеског језика 
у разредној настави, кандидати су дужни да 
доставе: краћу биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о положеном испи-
ту енглеског језика на некој од филолошких 
катедри универзитеа у Србији – као доказ да 
поседују знање енглеског језика на нивоу Б2 – 
Заједничког европског оквира или међународ-
но признату исправу за ниво знања енглеског 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 – Зајед-
ничког европског оквира), а чију ваљаност 
је утврдило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја (важи за кандидате који 
нису завршили студијски програм Енглески 
језик и књижевност или главни предмет/про-
фил Енглески језик и књижевности, већ су 
завршили студијски програм неког другог јези-
ка или главни предмет/профил неког другог 
језика), потврду или уверење да су на основ-
ним студијама савладали програм Модула за 
енглески језик – 60 ЕСПБ бодова и уверење о 
положеном испиту енглеског језика на нивоу 
Б2 (важи за кандидате који нису завршили сту-
дијски програм Енглески језик и књижевност 
или главни предмет/профил Енглески језик и 
књижевност, нити су завршили студијски про-
грам неког другог језика или главни предмет/
профил неког другог језика), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старијег од 6 месеци), оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела (не старије од 6 месеци) 
од надлежне полицијске управе МУП-а. Уко-
лико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обаве-
зи је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата који испуњавају 
све услове конкурса које у року од 8 дана од 
истека рока за подношење пријава упућује на 
претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. О датуму про-
вере психофизичких способности, кандидати 
ће бити благовремено обавештени. Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у 

року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене пријаве биће 
одбачене. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горе наведену адресу. Пријавни 
формулар кандидати попуњавају на интернет 
страници Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја: www.mpn.gov.rs, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи.

ЗАЈЕЧАР

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „15. МАЈ“

19209 Мали Јасеновац

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 
08.09.2021. године, број 950, техничком греш-
ком објављен је као нови конкурс за избор 
директора ОШ „15. мај“, уместо исправке већ 
објављеног конкурса у публикацији „Посло-
ви“ од 01.09.2021. године, број 949. Исправ-
ка се односи на део текста у условима кон-
курса, где се позива на важеће прописе: иза 
речи „Закона о основама система образовања 
и васпитања“ требало је речи: („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018), заменити речима: 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020). 
Због грешке у објављивању рок за пријаву на 
конкурс се продужава за још 15 дана и тече 
од дана објаве ове исправке огласа. Пријаве 
свих кандидата за конкурс биће уважене и 
сматраће се да су достављене благовремено у 
року од 15 дана, а почев од дана објављивања 
наведене исправке.

ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе  
– наставник латинског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања, 
стечено: а) 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 и студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука, уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
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односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 
14/20): професор класичне филологије; про-
фесор, односно дипломирани филолог који 
је савладао наставни план и програм висо-
ког образовања из предмета Латински језик 
у трајању од најмање четири семестра; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 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 коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Учесници кон-
курса треба да доставе: 1. попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања); 3. Уколико је кан-
дидат професор, односно дипломирани фило-
лог кандидат доставља и оверену фотокопија 
доказа да је савладао наставни план и про-

грам високог образовања из предмета Латин-
ски језик у трајању од најмање четири семес-
тра; 4. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
5. доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); 
6. оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 7. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрења-
нин, Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс“. 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на 
број: 023/533-270 и 023/533-273. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос, 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико кандидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао, те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима које се када поста-
не коначно оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове 
просвете. Уколико кандидат не дође на раз-
говор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених 
Законом, кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: 1) да поседује одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то (1): студије другог степе-

на 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 наја-
мање 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; изузетно, васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образо-
вањем; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добра заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже сле-
дећу документацију (у оригиналу или оверену 
фотокопију): 1. попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs); 2. потписану радну биографију, 3. 
очитану личну карту (или фотокопију, ако је 
лична карта без чипа); 4. оригинал/оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; 5. 
документ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (уколико кандидат 
исту поседује) – оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци; 6. оригинал/оверену копију 
уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци; 7. оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месе-
ци; 8. оригинал/оверену копију уверења о 
неосуђиваности издатог од стране МУП-а, не 
старије од 6 месеци. Рок за подношење прија-
ве је 15 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са прило-
женим, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање. Кандидати чије су прија-
ве 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 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе на својим пријавама. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве са кратком биографијом 
и потребном документацијом доставити на 
следећу адресу: Предшколска установа „Пава 
Сударски“ Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року 
од 15 (петнаест) дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„СТЕВАН КНИЋАНИН“

23265 Книћанин 
Жарка Зрењанина 4

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). За директора 
може бити изабрано лице које испуњава сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће високо 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, то јест високо образовање које је 
стекло: а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
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 здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да има дозволу за рад (лиценцу); 4. да има 
обуку и положен испит за директора школе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност); 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да није осуђивано 
правноснажном 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 или давање 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, утврђено дискриминатор-
но понашање; 7. да има држављанство Репу-
блике Србије; 8. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
треба да приложи следећу документацију: 1. 
доказ о одговарајућем образовању – овере-
на фотокопија дипломе или оверен препис 
дипломе траженог степена и врсте образо-
вања, 2. дозволу за рад (лиценцу), односно 
уверење о положеном стручном испиту (ове-
рена фотокопија/препис документа), 3. потвр-
ду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија), 4. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (оригинал или овере-
на фотокопија), може и из досијеа а изабрани 
кандидат ће доставити ново пре закључења 
уговора, 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверена фото-
копија (не старије од 6 месеци), 6. доказ да 
је стекао образовање на српском језику или 
је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 1. сматра се 
доказом о знању српског језика под тачком 
6, кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске устано-
ве да су положили испит из српског језика – 
оригинал или оверена фотокопија доказа); 7. 
доказ о савладаној обуци и положеном испи-
ту за директора установе, уколико кндидат 
поседује (оригинал или оверена фотокопија); 

8. извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци); 9. уверење надлежног МУП-а којим 
кандидат доказује да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 закона и да није утврђе-
но дискриминиторно понашање – уверење не 
сме бити старије од дана објављивања кон-
курса (оригинал или оверена фотокопија); 10. 
уверење 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 дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 закона – уверење не 
сме бити старије од дана објављивања кон-
курса (оригинал или оверена фотокопија); 
11. доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања – уколико се пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора (ори-
гинал или оверена фотокопија); 12. доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
– уколико га кандидат поседује (оригинал или 
оверена фотокопија извештаја просветног 
саветника), 13. радну биографију са прегле-
дом кретања у служби, 14. оквирни план рада 
за време мандата. Кандидати могу доставити 
и доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Документација 
која се доставља у виду фотокопија мора бити 
оверена од стране јавног бележника. О резул-
татима конкурса кандидат ће бити обавештен 
од стране школе након пријема решења о 
именовању директора од стране Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), а одштампани пријавни 
формулар заједно са пријавом на конкурс и 
потребном документацијом достављају шко-
ли. Рок за подношење пријава на конкурс са 
потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у огласним новинама „Послови”. Прија-
ве на конкурс заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или слати, на адресу школе: 
Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са наз-
наком „За конкурс за избор директора школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. У обзир ће се узети 
само благовремене и потпуне пријаве. За све 
додатне информације обратити се секретару 
школе, лично или на телефон: 023/867-600.

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 6701.08.201 00022.09.2021. | Број 952 |   

Нишлијама одобрене субвенције 
за самозапошљавање

На основу споразума потписаног између Филијале 
Ниш Националне службе за запошљавање и нишке 

Општине Пантелеј, незапосленим суграђанима опре-
дељеним за покретање сопственог бизниса, у просто-
ријама ове општине прошле недеље уручене су одлуке 
о додели субвенција по програму самозапошљавања.

Применом ове мере активне политике запошља-
вања и доделом појединачних субвенција у износу од 
250.000 динара, петнаест незапослених лица са еви-
денције НСЗ, која су се претежно определила за ре-
гистровање производних или интелектуалних делат-
ности, упловиће у предузетничке воде и на тај начин 
помоћи себи, али и локалној привреди у јачању при-
ватног сектора.

Према поменутом споразуму, ГО Пантелеј и НСЗ су 
за самозапошљавање у овој години заједнички издвоји-
ле средства у укупном износу од 3,9 милиона динара, 
од чега су 2 милиона динара средства Општине, а 1,9 
милиона средства Националне службе за запошљавање.

Свечаном уручењу одлука о додели субвенција за 
самозапошљавање присуствовали су председница Град-
ске општине Пантелеј Наташа Станковић и директор 
нишке филијале НСЗ Бобан Матић. 

Вања Стојковић

Национална служба 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. 021/488-5454, 021/488-5523

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. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090
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