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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

Администрација и управа

Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

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

Б Е О Г РА Д

V Место рада: Прво основно јавно тужилаштво у Београду,
Катанићева 15 – ГО Врачар.

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Прво основно јавно
тужилаштво у Београду, Катанићева 15 – ГО Врачар, са назнаком „За јавни конкурс“.

Документа о којима се се води евиденција по службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак; уверење да није осуђиван; уверење о положеном правосудном испиту.

Оглашава

VII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Владимир Севић, секретар тужилаштва, тел. 011/6354748 и Марко Ђурашевић, виши тужилачки сарадник тел.
011/6354-742.

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

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 запошљавање.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Прво основно
јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15 – ГО Врачар
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место уписничар у звању
референта
Опис послова: Води уписнике, евидентира кретање предмета,
обележава номенклатурне знаке на попису списа, уводи и разводи предмете у уписнику, води регистар уписника, сређује и
архивира завршене предмете, саставља статистичке прегледе
по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће доставне књиге и књиге експедиције, обавља и друге
послове по налогу управитеља писарнице.
Услови: средња стручна спрема друштвеног смера 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 радно место које се
попуњава:
- 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 проверити опште
и посебне функционалне компетенције и понашајне
компетенције, након чега ће комисија обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то:
• oрганизација и рад државних органа Републике 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 вршити писаном симулацијом).
2. Посебне функционалне компетенције које ће се проверавати у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција у области рада писарница у јавном тужилаштву – познавање прописа релевантних
за надлежност и организацију јавног тужилаштва (провера ће
се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за област рада административни послови – канцеларијско пословање, методе и
технике прикупљања евидентирања и ажурирања података у
базама података и методе вођења интерних и доставних књига
(провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место упинсичар – познавање релевантних прописа из делокруга органа (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
3. Након провере општих и посебних функционалних
компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа;
савесност, посвећеност и интегритет – (проверу врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатима који
подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних
органа.

Пријава на конкурс у државном органу садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон,
електронску 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 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 огласа.
Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет страници Првог основног јавног тужилаштва у
Београду: www.prvo.os.jt.rs, у секцији „Конкурси“ или у штампаној верзији у Секретаријату тужилаштва, Катанићева 15, кабинет 4001-4004.
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном
конкурсу. 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 рачунару 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
компетениције.
X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом:
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу);
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима 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 јавни 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.

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

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

О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени на начин на који су се
одлучили да примају обавештења у вези са конкурсом.

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 доказе.
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НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним државним стручним испитом/правосудним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита. Од обавезе полагања државног испита исзузети су кандидати који су положили
правосудни испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на
порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној
табли Првог основног јавног тужилаштва у Београду.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 и
157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/2021) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 11211138/2021 од 30. новембра 2021. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка
агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска 4.
II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац групе, у звању
самостални саветник, Група за
финансијске и евиденционе послове
1 државни службеник

Опис послова: Руководи радом Групе, планира рад државних службеника у Групи, пружа стручна упутства државним
службеницима, координира и надзире њихов рад; припрема Предлог финансијског плана за израду закона о буџету;
израђује завршни рачун и периодичне обрачуне, израђује
извештаје о извршењу буџета Агенције, који се достављају
Министарству финансија; учествује у организацији система
финансијског управљања, мониторинга и финанијске контроле на материјално-финансијским токовима у органу; стара се
о законитом, наменском и економичном коришћењу буџетских
средстава; врши контролу података и извештаја везаних за
финансијско пословање; контролише документацију везану за
исплату плата запосленима; учествује у спровођењу поступака
јавних набавки; координира припрему и израду евиденција и
извештаја из делокуга рада Групе; обавља и друге послове по
налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање пет година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Македонска 4.
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Администрација и управа
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким 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 проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Kомисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне 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 функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина
у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (организационо понашање), провераваће се усмено.
2. Посебна функционална компетенција за радно место (Закон
о буџету), провераваће се усмено.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно
место прописи и акти из надлежности и организације органа
(Уредба о висини награде и накнаде трошкова миритеља и
арбитара за мирно решавање спорова, Закон о јавним набавкама), провераваће се усмено.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на
интернет презентацији Републичке агенције за мирно решавање радних спорова www.ramrrs.gov.rs.

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

први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни
рад за радни однос на неодређено време 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.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге 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 положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју је именовао директор Агенције.

Државни службеник који се пријављује на јавни 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.

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О
ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

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

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112582/2021 од 27. јануара 2021. године

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог,
да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то
неопходно за одлучивање у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. 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: Кандидати који су успешно
прошли претходне 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.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се
путем психометријских тестова – писмено, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

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

Интервју са Комисијом и вредновање кандидата за
извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Републичка
агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4,
11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу:
Драгана Андоновска, тел: 011/3131-416 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство 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 подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова или у штампаној верзији у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000
Београд.
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Докази се достављају на наведену адресу Агенције.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести, почев од 20. јануара 2022.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним
путем на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција као и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама
Агенције.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном
место, може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року.
Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
ramrrs.gov.rs) и огласној табли Aгенције; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на
порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
за бригу о породици и демографију, Београд, Булевар Михајла
Пупина 2.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове праћења и
анализе унутрашњих миграција, у звању
саветник

Сектор за демографију, унутрашње миграције
и сарадњу са локалном самоуправом
1 извршилац
Опис послова: Спроводи истраживања демографских кретања; прикупља, обрађује и објављује демографске мере и
мере с демографским учинком на локалном и националном
нивоу; предлаже мере за заустављање миграцијског салда и
заустављање исељавања; припрема податке о спроведеним
активностима из делокруга Сектора; израђује стручне анализе
и подлоге за припрему пројеката из делокруга Сектора; предлаже приоритетне области за финансирање пројеката, учествује у обављању послова припреме, процене и евалуације
пројеката из делокруга Сектора; сарађује са институцијама које
се баве истраживањем унутрашњих миграција; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из основних академских
студија у обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за подршку материјалнофинансијским и рачуноводственим
пословима, у звању млађи саветник
Група за финансијске и рачуноводствене
послове и послове набавки, Секретаријат
Министарства
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми решења о распореду
средстава у складу са прописима којима је регулисана област
буџета; припрема документацију и обрађује податаке за обрачун зараде запосленима, накнаде запосленима за долазак
и одлазак са рада; припрема документацију и врши обрачун
социјалних давања запосленима (отпремнине, породиљског
боловања, боловања, солидарне помоћи), јубиларних награда,
накнаду за одвојен живот од породице, обрачун путних трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, накнаде
за употребу сопственог возила; учествује у припреми месечног плана извршења буџета; учествује у изради завршног
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рачуна Министарства; учествује у састављању периодичних и
годишњих извештаја; води књигу улазних фактура; врши књижење обавеза, расхода, прихода, инвестиција и средстава из
свих извора; уноси податке и промене података у помоћним
књигама Министарства; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова основних академских студија у
обиму од најмање 240 ЕСБП бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са 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.
Провера општих функционалних компетенција за сва
радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писано);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина
из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Посебне функционалне компетенција: Након пријема
извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним
бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) - провераваће се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о управљању миграцијама, Стратегија
за управљање миграцијама) - провераваће се усмено путем
симулације.
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним
бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област рада - финансијско-материјални послови (извршење буџета) - провераваће
се усмено путем симулације.
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- Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платном
промету) - провераваће се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о државној управи) - провераваће се
усмено путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Министарства за бригу о породици и
демографију www.minbpd.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачка
радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
- провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве:
Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство
за бригу о породици и демографију, Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Београд или се подносе непосредно на писарници Палате „Србија“, Булевар Михајла Пупина 2, Београд са назнаком
„За јавни конкурс”.
V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу:
Јован Јокић, тел. 011/311-48-79 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство 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 подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за бригу о породици и демографију или у штампаној верзији на писарници Палате „Србија“
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је
приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државном органу („Службени гласник РС“ бр. 2/19 и 67/21).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге 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
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).

но за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке
о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. 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: Кандидати који су успешно
прошли претходне 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.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку, односно који на основу достављених или
прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства за бригу о породици и демографију.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 1. фебруара
2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
број телефона или електронску адресу које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју
са Конкурсном комисијом обавиће се у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе),
које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном
месту може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 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 време 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар за бригу о породици и демографију.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Министарства за бригу о породици и демографију (www.minbpd.
gov.rs) и огласној табли Министарства за бригу о породици и
демографију; на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет
презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Државни службеник који се пријављује на јавни 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 бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским 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 непход-
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ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ
МЛАДЕНОВАЦ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Основни суд у
Младеновцу, Младеновац, Краља Александра Обреновића 76.
II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник
звање самостални саветник

Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне
ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге
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.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит и најмање две године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за ово радно место.
Место рада: Младеновац, Краља Александра Обреновића 76.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило
за проверу одређених компетенција у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следећих компетенција у
истој или наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се
писано путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
практичним радом на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писаним путем тест.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, уколико поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу (који подразумева
поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела,
табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете
ослобођени тестирања компетенције „дигитална писменост“,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не
може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне
провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако
увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од
понуђених одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Основног суда у Младеновцу. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако
брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан
одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона,
преписивање и др.), комисија ће удаљити кандидата са теста. У
том случају сматра се да кандидат није положио тест.
Комисија ће сачинити тест од по 15 питања и три задатка, од
којих ће методом случајног избора изабрати тест и задатак који
ће решавати сви пријављени кандидати.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалне компетенције путем разговора са кандидатима су следећа:
стручна заснованост, аналитичност, систематичности, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
интернет страници Основног суда у Младеновцу www.ml.os.
sud.rs.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Основни суд у Младеновцу, 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 76, са назнаком „За јавни конкурс“ или се предаје непосредно на пријемном шалтеру
Основног суда у Младеновцу у Младеновцу, Краља Александра
Обреновића 76, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: секретар суда Љубан Џајић, контакт телефон
011/8231-144.
VI Општи услови за запослење:
- 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 радног односа,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет страници Основног суда у Младеновцу: www.ml.os.sud.rs.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Основни
суд у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76, 11400
Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс“, а могу се предати и на пријемном одељењу Основног суда у Младеновцу. На
полеђини коверте навести име и презиме.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет страници Основног суда у Младеновцу: www.ml.os.
sud.rs.

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

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција за радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник:
- посебна функционална компетенција у области рада судска
управа - познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда (провера ће се вршити писано путем теста);
- посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник - виши судијски сарадник - поседовање знања и
вештина за израду нацрта судских одлука и других аката (провера ће се вршити писаним путем - тестом и симулацијом);
- посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник - виши судијски сарадник - презентерске вештине,
вештине управљања поступком и вештине извештавања у
предметима (провера ће се вршити усменим путем - разговор
са кандидатом).

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), потврда да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (само они кандидати који
су радили у државном органу), оригинал уверење да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест)
месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, не старије од шест месеци.

6

| Број 966 | 29.12.2021.

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да, у року
од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе
доказе који се прилажу и изборном поступку.
Кандидат који не достави доказе, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за
запослење, писаним путем се обавештава да је искључен даљег
изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и изводу 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 фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), између осталог,
прописано је да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак,
уверење да није осуђиван. 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: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Основног суда у Младеновцу.
XI Врста радног односа: Радно место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном
органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести у просторијама Основног суда у Младеновцу у
Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим обрасцима пријаве.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи
конкурсна комисија именована одлуком председника Основног
суда у Младеновцу. Обавештавају се учесници конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Јавни конкурс се објављује на интернет страници (www.
ml.os.sud.rs) и огласној табли Основног суда у Младеновцу и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Администрација и управа

К РА Љ Е В О
ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни суд
у Краљеву, Улица цара Душана 41, Краљево.
II Извршилачко радно место које сe попуњава:

Записничар, звање референт
2 извршиоца

III Општи услови за рад на наведеном радном месту:
да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, 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.
IV Врста радног односа: Радни однос на неодређено време.
V Место рада: Привредни суд у Краљеву, Улица цара Душана
41, Краљево.
VI Оглашавање и рок за подношење пријава на конкурс: Јавни конкурс биће оглашен на огласној табли Привредног суда у Краљеву, на интернет презентацији Привредног суда
у Краљеву, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на интернет презентацији и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава на јавном конкурсу је 8 (осам) дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање и исти почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања. На интернет презентацији суда биће објављен
датум оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање и и последњи дан
за подношења пријава.
Извршилачко радно место записничар звање: референт, систематизовано у оквиру „дактилобиро“ под редним бројем 7 члана
22 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Привредном суду у Краљеву.
Опис послова радног места: Записничар по годишњем
распореду послова обавља све дактилографске послове у
предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен,
пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све
врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује унете
податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема
и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности
материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном
коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала,
води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикација,
води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу
судије и председника Суда.
Услови за рад на радном месту: IV степен стручне спреме,
средња школа друштвеног, природног или техничког смера,
најмање две године радног искуства, у струци, положен испит
за дактилографа I-а класе или I-б, положен државни стручни
испит, најмање две године радног искуства у струци и потребне
компетенције за рад на овом радном месту.
VIII Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне компентенције, посебне
функсионалне компентенције, понашајне компентенције. Након
тога комисија ће обавити интервју са кандидатима. Свака фаза
је елиминациона за кандидате који не задовоље одређене критеријуме.
Провера општих функционалних компетенција за радно место записничар:
- Из области знања: организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста у папирној форми
са питањима затвореног типа, које кандидати решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. База питања се
објављује на интернет презентацији суда. Време за израду теста је један сат. Кандидати биће усмено обавештени о резултатима теста након истека времена за његово решавање.
- Из области знања и вештина: дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
Време за израду теста је један сат.
- Из области знања и вештина: пословна комуникација - провераваће се путем теста у папирној форми са питањима које
кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених
одговора. Време за израду теста је 45 минута.
НАПОМЕНА: У погледу опште функционалне компентенције
„дигитална писменост“, ако кандидати поседују важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању

Бесплатна публикација о запошљавању

рада на рачунару на траженом нивоу и желе да на основу
њега буду ослобођени тестирања компентенције - дигитална
писменост, неопходно је да се уз образац пријаве (уредно и у
потпуности попуњен у делу Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или
не може да прихвати доказ који је приложен уместо провере
решавањем задатака практичним радом на рачунару.
Провера посебних функционалних компетенција за
радно место записничар: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
Из оквира посебне функционалне компетенције кандидата за радно место записничар провераваће се:
- Из области знања и вештина: Познавање прописа: Судски
пословник и Закон о државним службеницима провера ће се
вршити путем теста у папирној форми који се састоји од 15
питања на које кандидати одговарају заокруживањем једног
од понуђених одговора.
- Вештина куцања - провера ће се вршити практичним радом на
рачунару (куцање по диктату). Сви кандидати ће радити исту
судску одлуку (увод и изреку), а време за проверу је 10 минута
- Из области рада: Административни послови провераваће се
способност припреме материјала, вођење записника и способност спровођења осталих радњи - провера ће се вршити усменим путем што подразумева разговор са кандидатом.
Провера понашајних компентенција: Након провере посебних функционалних компетенција вршиће се провера понашајних
компетенција: управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет. Проверу понашајних компентенција обавиће дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након
провере компетенција Конкурсна комисија ће са кандидатима
обавити интервју у циљу процене мотивације за рад на радном
месту у Привредном суду у Краљеву и прихватање вредности
државних органа.
IX Пријава на конкурс: Заинтересовани кандидати за радно место записничар подносе пријаву на конкурс на обрасцу
„Пријава за радно место записничар“, која је доступна на интернет презентацији Привредног суда у Краљеву www.kv.pr.sud.rs.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења. Уз образац пријаве доставља се и писани доказ о знању рада на рачунару. Кандидати
који уз образац пријаве доставе и писани доказ о знању рада
на рачунару, биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“, осим уколико Конкурсна комисија одлучи
да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим
се кандидат ослобаља од провере опште компетенције „дигитална писменост“. Пријаве се подносе у затвореној коверти
на адресу Привредни суд у Краљеву, Улица цара Душана 41,
36000 Краљево, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање
извршилачког радног места записничар“, а могу се предати и у
писарници Привредног суда у Краљеву, просторија бр. 9.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву: лична и радна биографија; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
очитана лична карта или оверена фотокопија личне карте
која није чипована, диплома или уверење којим се потврђује
стручна спрема која је наведена у условима за радно место,
уверење издато од надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак - не старије од шест месеци, уверење
издато од стране МУП-а да кандидат није осуђиван (не старије
од шест месеци), потврда да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране државног
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу,
а уверење, сертификат о положеном испиту за дактилографа I
А или I Б класе и исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је радно искуство стечено; уверење о положеном државном
стручном испиту уколико је кандидат положио наведени испит.
Државни службеник који се пријављује на јавни 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 који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику
прилаже прописани оверен превод на српски језик. Сви докази
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Изборни поступак спровешће
се између учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом
о јавном конкурсу.
О спровођењу изборног поступка, о датуму и времену провере кандидати биће обавештени на адресу, бројеве телефона
или електронске адресе које су навели у својим пријавама. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени о томе када почиње изборни поступак најмање три
дана пре почетка изборног поступка објавом на интернет презентацији суда.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције, биће обавештен да је искључен из даљег тока
изборног поступка.
Провера општих, посебних и понашајних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Привредног суда у Краљеву, Улица цара Душана
41, Краљево.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тржени докази биће одбачене од стране конкурсне комисије.
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.
18/2016 и 95/2018) прописано је поред осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама 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
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став
3). Сходно наведеном потребно је да учесник конкурса у делу
„Изјава“, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених евиденција (уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
да кандидат није осуђиван, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, уверење о пложеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном правосудном испиту).
Препорука је да документе о чињеницама о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, уверења
да се против кандидата не води кривични поступак, уверење о
пложеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном правосудном испиту) кандидати
доставе саме у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног
поступка.
База питања за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција може се наћи на интернет презентацији Привредног суда у Краљеву, www.kv.pr.sud.rs.
Сходно одредби члана 64 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-испр., 83/2005-испр., 64/07,
67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94//2017, 95/18, 157/2020),
за кандидата који први пут заснива радни однос у државном
органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци.
Положен државни стручни испит за радно место записничар
није услов нити предност за заснивање радног односа.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит
дужан је да исти положи у року од шест месеци од дана пријема, односно распоређивања.
Јавни конкурс спровешће Конкурсна комисија именована одлуком председника Привредног суда у Краљеву.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком грамтичком роду, односе се без
дискримаинације и на особе женског пола.
X Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Соња Стојановић, секретар Привредног суда у Краљеву,
контакт телефон: 036/5150-560 (у периоду од 11.00 до 14.00
часова.

Посао се не чека,
посао се тражи
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КРУШЕВАЦ
ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ
37000 Крушевац
Трг косовских јунака 3
тел. 037/413-627
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у
Крушевцу, Крушевац, Трг косовских јунака 3.
II Радна места која се попуњавају:

Радно место судијски помоћник – виши
судијски сарадник,
звање самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна
питања у вези са радом судија у појединим предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за
публиковање, узима на записник тужбе, предлоге 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.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке
– на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, или на специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање
две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно
место.

Радно место информатичар,
звање сарадник
Опис послова: обавља послове информатичке припреме
за аналитику рада суда, за израду статистичких извештаја у
електронском и папирном облику и активно учествује у креирању аналитичких послова у суду, прати спровођење аналитичко-статистичких послова, врши имплементацију пословног,
апликативног софтвера у оквиру правосудног информационог
система Србије, обучава запослене за примену ових пословних апликација, израђује веб-презентацију и дизајн пословног
материјала суда и обавља друге послове по налогу председника суда и секретара суда.
Услови: VI степен више школске спреме техничког, природног или друштвеног смера, високо образовање на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно студијама у трајању до три
године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, и потребне компетенције за ово
радно место.

Радно место записничар,
звање референт
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији, пише по диктату записнике на
суђењима, позиве за рочишта, одлуке и друга писмена по диктату, доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена
писмена и констатује у списима и електронском уписнику њихову експедицију, сачињава списак предмета за рочишта и истиче га, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима,
води рачуна о уредности списа, уноси податке предвиђене Судским пословником у електронском уписнику, стара се о чувању
и преносу података, води попис списа, обавља и друге послове
по налогу председника суда или судије код кога је тренутно
распоређен и по налогу шефа дактилобироа. У погледу обезбеђења замене одсутног записничара, поступа по налозима
шефа дактилобироа.
Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера; положен државни стручни
испит; најмање две године радног искуства у струци; положен
испит за дактилографа прве класе и потребне компетенције за
ово радно место.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције, посебне
функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом. Компетенције кандидата вреднују се додељивањем одређеног броја бодова кандидату након сваке провере компетенција.
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Укупан број бодова који се могу доделити кандидату у
провери компетенција у изборном поступку износи 60
бодова од чега за:
- опште функционалне компетенције - највише 9 бодова,
- посебне функционалне компетенције - највише 20 бодова,
- понашајне компетенције - највише 25 бодова,
- интервју са Комисијом - највише 6 бодова.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- Организација и рад државних органа Републике Србије:
провера ће се вршити писаним путем, путем теста који ће садржати 20 питања, којa кандидати решавају обележавањем једног
од више понуђених одговора; тест ће саставити Комисија са спровођење јавног конкурса методом случајног избора из базе питања
која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу.
- Дигитална писменост: провера ће се вршити решавањем
задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару.
Кандидатима ће се поставити задаци слични задацима који су
објављени на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина
у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из 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.
- Пословна комуникација: провера ће се вршити писменом
симулацијом. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од понуђених одговора из постављених задатака који ће бити
слични задацима који су објављени на интернет презентацији
Основног суда у Крушевцу.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од 1 (једног) сата.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Међу
кандидатима се врши провера посебних функционалних компетенција и то:
2.1. За радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник:
- Посебна функционална компетенција у области рада судска
управа: познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
- Посебна функционална компетенција поседовање знања и
вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција презентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у
предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор
са кандидатом.
2.2. За радно место информатичар:
- Посебна функционална компетенција познавање прописа:
Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
- Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови: познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података
(познавање office пакета и интернет технологије, одржавање
хардвера и поседовање знања из области информационе безбедности), провераваће се усменим путем – разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови у правосуђу: знање и вештине за обуку запослених за рад са пословним софтвером за управљање предметима, провераваће се усменим путем – разговор са кандидатом.

на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, комисија ће удаљити кандидата са теста. У
том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време
за израду теста је 45 (четрдесет пет) минута. Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 20 (двадесет) минута.
3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране
дипломираног психолога путем упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватања вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Врста радног односа и место рада за сва радна места: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено
време у Основном суду у Крушевцу, Крушевац, Трг косовских
јунака 3 и Варварин, Марина Мариновића бб., уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.
V Општи услови за рад на свим радним местима: да је
учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да
учеснику конкурса није раније 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.
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Датум оглашавања: 29.12.2021. године.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у
Крушевцу, на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови“. Последњи дан рока за подношење пријаве је 06.01.2022. године.
VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је
доступан на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу. Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси
се на шалтеру пријема Основног суда у Крушевцу, Трг косовских јунака 3, Крушевац или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места - назив радног места“.
Приликом предаје пријаве на 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.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

2.3. За радно место записничар:
- Посебна функционална компетенција познавање прописа:
Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним
путем – тест.
- Посебна функционална компетенција у области рада административни послови: способност припреме материјала и вођења
записника, провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
- Посебна функционална компетенција у области рада административни послови: познавање метода и техника прикупљања,
евидентирања и ажурирања података у базама података, провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија са наводима о досадашњем радном искуству; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; за радно место
судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању самостални
саветник: уверење о положеном правосудном испиту; за радно
место информатичар: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико је кандидат
положио државни стручни испит); за радно место записничар: уверење о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (уколико је кандидат положио државни
стручни испит); уверење о положеном испиту за дактилографа
Iа или Iб класе; исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу; уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од
шест месеци; други докази о стеченим знањима и вештинама.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног
од понуђених одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу. Кандидат може

Државни службеник који 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.
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Администрација и управа
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране
овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли 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. Кандидати који не доставе доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу
достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену
адресу суда са назнаком „За јавни конкурс“.
X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести у просторијама Основног суда у Крушевцу, Трг
косовских јунака 3. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава. Кандидати који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе)
које наведу у својим обрасцима пријаве.
XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Зоран Кековић, контакт телефон 037/413-627.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама 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 податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, 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 одбачене. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе у
року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Положен
државни испит није услов нити предност за заснивање радног
односа. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда у Крушевцу. Обавештавају се
учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у Крушевцу не
врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који
испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су
у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе
се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас
објављује се на интернет презентацији Основног суда у Крушевцу (https://www.ks.os.sud.rs), на огласној табли Основног
суда у Крушевцу, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе 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 интернет презентацији Основног суда у Крушевцу: https: //www.ks.os.sud.rs.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВИ СА Д
УСТАНОВА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
“ТИТЕЛСКИ БРЕГ”
21240 Тител, Главна 10
тел. 021/2960-177

Стручни сарадник на пословима
управљања пројектима
УСЛОВИ: 1) да је учесник конкурса пунолетно пословно способно лице, држављанин Републике Србије; 2) да има општу
здравствену способност; 3) да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова или мастер академским студијама у обиму од 300 ЕСПБ бодова, техничког факултета, пољопривредног
факултета, географског факултета, шумарског факултета или
биолошког факултета; 4) да има најмање једну годину радног
искуства, аналитичност, организованост, поштовање закона,
одговорност и истрајност; 5) да има радно искуство у области
заштите природе; 6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова; 7) познавање рада на рачунару; 8)
познавање енглеског језика; 9) да није правоснажно осуђивано
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 10) да
му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе,
јавном предузећу или установи, због теже повреде дужности из
радног односа; 11) да има положен државни стручни испит за
рад у органима управе;
Опис послова: Координира питањима везано за одрживо
коришћење природних ресурса у складу са актом о заштити и
другим националним и међународним прописима; одржава контакте са корисницима простора и ресурса; прати националне и
међународне конкурсе; припрема (координира/реализује) предлоге пројеката; руководи реализацијом одобрених пројеката;
обавља и друге послове по налогу директора; одговоран је за
све послове који су му стављени у делокруг описом послова или
наредбама директора.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености општих и посебних услова
неопходно је доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци), диплому о
стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење да се
против физичког лица не води кривични поступак и уверење
о некажњавању. Место рада је Тител, Главна 10, просторије
Установе за заштиту природе “Тителски брег”. Пријаве на јавни
конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова
се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве
се подносе у року од 10 дана од дана објављивања. Пријаве
се подносе на адресу Установе за заштиту природе “Тителски брег”, Главна 10, Тител, са назнаком: „За јавни конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве.

ПАНЧЕВО
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево, Стевана Шупљикца бб.
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
Уписничар у звању референта
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа државног
службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима: као државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну
спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци. Посебни услови: IV степен стручне
спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање
две године радног искуства у струци и потребне компетенције
за рад на овом радном месту.

Понашајне компетенције: управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет
Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне који први
пут заснивају радни однос у државном органу.
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по
напред наведеном редоследу. Општа функционална компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“
проверава се путем теста са питањима затвореног типа, који
кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених
одговора; у папирној форми; у трајању од 45 минута.
Општа функционална компетенција „дигитална писменост“ проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
у трајању од 10 минута.
Општа функционална компетенција „пословна комуникација“ проверава се писменом симулацијом; у папирној форми; у трајању
од 30 минута.
Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним
путем (тест; заокруживањем једног од понуђених одговора; у
трајању од 30 минута) и усменим путем (разговор са кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у трајању од
30 минута).
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компетенције путем разговора са кандидатом, користи се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у
навођењу података, прикладан речник и стил писања, јасноћа
и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог, путем интервјуа и упитника.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Стојменовић, управитељ писарнице Прекршајног суда
Панчево, тел. 013/2156-361.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс може
се поднети лично или путем поште, Прекршајном суду у Панчеву,
Стевана Шупљикца бб, Панчево, са назнаком „За јавни конкурс
– не отварати“. Пријава на конкурс врши се на обрасцу који је
саставни део овог огласа и може се преузети са интернет странице Прекршајног суда Панчево. Приликом предаје пријава добија
шифру, под којом лице учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана, од дана пријема пријаве. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице
Прекршајног суда у Панчеву.
Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави следеће доказе: оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, уверење издато од стране суда
да против кандидата није покренута истрага, 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 писменост“ може се приложити одговарајући сертификат,
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
кандидата 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. Јавни конкурс ће се спровести уз поштовање
свих прописаних епидемиолошких мера, у складу са тренутном
ситуацијом. Кандидати који се након отпочињања јавног конкурса инфицирају вирусом COVID-19 дужни су да благовремено
обавесте лице назначено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом како би се одлучило о начину провере њихових
компетенција.

Компетенције које се проверавају у изборном поступку
и начин њихове провере:
Опште функционалне компетенције:
- организација и рад државних органа Републике Србије,
- дигитална писменост,
- пословна комуникација
Посебне функционалне компетенције:
Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:
- познавање материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност суда,
- познавање канцеларијског пословања.

Посао се не чека, посао се тражи
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КОВИН

симулацијом); кандидати ће решавати тест из постављених
задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у Прокупљу.

ве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси
се у образац пријаве након што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Директор

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”, неопходно је да
уз пријавни обаразац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере, односно
Комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу
који је неопходан за обављање послова на радном месту.

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

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које поред
општих услова предвиђених Законом испуњава и следеће
посебне услове: 1) стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету; 2) радно искуство од четири године, на руководећим пословима; 3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом
и програмом министарства надлежног за послове просвете.
Поред посебних услова кандидат за директора Туристичке
организације општине Ковин мора да испуњава и опште услове утврђене Законом: 1) да је држављанин Републике Србије;
2) да је пунолетан; 3) да има општу здравствену способност;
4) да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. Кандидати су дужни
да уз пријаву поднесу: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе о завршеној стручној спреми; доказ о знању страног
језика - приложити; додатак дипломи по наставном плану и
програму Министарства просвете; потврду о радном искуству;
уверење о држављанству које није старије од шест месеци;
фотокопију личне карте; лекарско уверење; уверење Јавног
тужилаштва којим се потврђује да против кандидата није
подигнута оптужница нити изречена казна затвора. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама НСЗ “Послови”. Пријаве
на јавни конкурс, са доказима о испуњавању услова у погледу
општих и посебних услова из јавног конкурса достављају се
препорученом пошиљком на адресу Туристичке организације
општине Ковин, Цара Лазара 86 б, 26220 Ковин, са назнаком
“За конкурс за именовање директора Туристичке организације
општине Ковин”. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНИ СУД У ПРОКУПЉУ

18400 Прокупље, 21. српске дивизије 2
тел. 027/321-784

Уписничар у звању референт
Опис радног места: води помоћне књиге у складу са Судским
пословником, здружује поднеске предметима и остала писмена, разводи предмете и ставља клаузулу правноснажности на
одлуке, води евиденцију примљених, решених и нерешених
предмета, и евиденцију одлука које су израђене у року, припрема и износи председнику већа предмете у којима је заказана расправа странака, даје на увид списе и наплаћује таксу за
издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена
обавештења о списима на основу података из уписника, прегледа рокове и предмете који се налазе у евиденцији, поступа
по наредби судија, израђује статистички извештај, врши оверу
уговора, преписа, рукописа и потписа, води књиге овере, даје
обавештења странкама, стара се о чувању предмета у архиви
у складу са Судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета, води главну књигу архиве, води књигу издатих и примљених предмета из архиве, поступа по налозима за
издавање предмета, странкама даје на увид списе и наплаћује
таксу за издате фотокопије из списа предмета, обавља и друге
послове по налогу председника суда и секретара суда.
Услови: III или IV степен 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.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни
поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају: опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју са Комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило
за проверу одређених компетенција у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следећих компетенција у
истој или наредној фази изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем - тест); тест ће саставити
Комисија методом случајног избора из базе питања (у којој су
обележени и тачни одговори), која је објављена на интернет
презентацији Основног суда у Прокупљу;
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару); тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе задатака која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Прокупљу;
- пословна комуникација (провера ће се вршити писменом

10

| Број 966 | 29.12.2021.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не може
трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један
бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција: Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
За радно место уписничар: посебна функционална компетенција: познавање прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник) - провера ће се вршити писаним
путем - тест. Посебне функционалне компетенције у области
познавање канцеларијског пословања, познавање метода и
техника прикупљања, евидентирања и ажурурања података у
базама података, израда потврда и уверења о којима се води
службена евиденција и методе вођења интерних и доставних књига и знање и вештине потребне за рад на пословном
софтверу за управљање предметима - провера ће се вршити
усменим путем - разговор са кандидатом. Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати
одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених
одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи
недозвољеним средствима, Комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест. Време за израду теста је 45 (четрдест пет) минута.
Материјал за припрему кандидата може се наћи на интернет
презентацији суда. Разговор са кандидатом захтева да се у
усменом облику да предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка је 30 (тридесет) минута.
Провера понашајних компетенција: Провера понашајних
компетенција и то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране
дипломираног психолога.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватања
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са Комисијом (усмено).
Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива
на неодређено време у Основном суду у Прокупљу, 21. српске
дивизије 2.
Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса није раније 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.
Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Датум оглашавања: 29.12.2021. године. Јавни конкурс је
оглашен на огласној табли Основног суда у Прокупљу, на интернет презентацији Основног суда у Прокупљу, на порталу е-Управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима
и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Последњи дан за предају пријава је 06.01.2022.
године.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Прокупљу.
Кандидати који конкуришу подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у Основном суду у Прокупљу, 21. српске
дивизије 2, канцеларија бр. 116 или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места уписничар“. Приликом предаје пријаве
на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац прија-

Докази који се прилажу уз пријаву: биографија са потврдом о досадашњем радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и у ком периоду
је стечено радно искуство; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија - доказ о положеном
државном испиту; потврда да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране државног
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; уверење издато од стране суда да се против кандидата не
води кривични поступак; уверење да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, не старије од шест месеци; Образац 1- или 1а- изјава
у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њих. Одредбама чл. 9 и 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којим се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (образац 1 или 1а.) којом се
опредељује заједну од две могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1 или 1а могу се преузети на интернет презентацији Основног суда у Прокупљу у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе.
Државни службеник који 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.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.
Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на
конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама
Основног суда у Прокупљу, 21. српске дивизије 2. Кандидати
ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Иван
Ђурић, секретар суда, контакт телефон 027/321-784.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама 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 податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави
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да ће те податке прибавити сама (члан 103). Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве Комисија
ће одбацити решењем.
Као државни службеник може да се запосли и лице које нема
положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у
прописаном 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. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Јавни конкурс спроводи Комисија именована одлуком ВФ председника Основног суда у Прокупљу. Обавештавају се учесници
конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Основни суд у Прокупљу не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива
на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане
услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени
у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола. Овај оглас објављује се на на огласној
табли Основног суда у Прокупљу, на интернет презентацији
Основног суда у Прокупљу, на порталу е-Управе, на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и на интернет
презентацији и у периодичном издању Националне службе за
запошљавање. Образац пријаве на конкурс за радно место
може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Прокупљу: https://pk.os.sud.rs/.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 51
тел. 027/8362-834, 240-994

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста са радним искуством од две године. Кандидати достављају:
пријаву са биографијом, уверење о држављанству, извод
из матичне рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење
МУП-а да није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), уверење
надлежног (суда)да се против кандидата не води истражни и
кривични поступак. Сву документацију доставити лично, у оригиналу или овереној копији. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО
ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Смедеревска Паланка, Карађорђева 71

Директор

на мандатни период од четири године
Послови директора: представља и заступа Институт, организује
и руководи радом Института, стара се о законитости и одговоран
је за законит рад Института, извршава одлуке Управног одбора, стара се о спровођењу научноистраживачке делатности и
о укупном раду Института, одговоран је за финансијско-материјално пословање Института, доноси акт о организацији и
систематизацији радни места у Институту и друге опште акте,
у складу са законом и статутом Института, одлучује о правима и обавезама запослених у Институту, у складу са законом,
предлаже Управном одбору програм и план рада Института и
доношење других одлука из делокруга Управног одбора, стара
се о усклађености предложеног годишњег програма и плана
рада са петогодишњим програмoм и планом рада и предлаже
њихове измене ради усклађивања са постигнутим резултатима,
циљевима и новонасталим околностима, на основу периодичних и годишњих анализа обавештава Управни одбор и Научно
веће о резултатима и остваривању програма и планова рада,
извештава министарство у случају ако Институт престане да
испуњава неки од услова за обављање научноистраживачке
делатности, обавља и друге послове у складу са законом и
Одлуком о оснивању Института.
УСЛОВИ: лице je у научном или наставном звању у складу са
Законом о науци и истраживањима, лице мора бити компетентно за област науке за коју је институт акредитован, има
искуство у руковођењу у области научно истраживачког рада у
Институту и рада на факултету, има способност у планирању и
организовању научноистраживачког рада института, има искуства у раду на пројектима и поседује менаџерске способности,
има држављанство Републике Србије, против лица се не води
кривични поступак или истрага, није кажњавано.
Мандат директора траје четири године. Уколико лице које буде
именовано за директора није запослено у Институту, са њим се
заснива радни однос на одређено време.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Заинтересована лица која испуњавају услове могу
поднети пријаву са доказима у року од 15 дана од дана објаве огласа у периодичном гласилу Националне службе за
запошљавање. Заинтересована лица могу се, ради добијања
додатних информација, обратити Комисији за спровођење
поступка за избор директора, електронском поштом на адресу: konkursna.komisija@institut-palanka.rs. Кандидати пријаву
подносе са доказима у затвореној коверти на адресу: Институт
за повртарство Смедеревска Паланка, Карађорђева 71, 11420
Смедеревска Паланка, са назнаком „За комисију за спровођење
поступка за избор директора“. Кандидати уз пријаву подносе
кратку биографију која треба да обухвати чињенице од значаја
за вредновање погодности кандидата за обављање послова
директора Института, као и исправе којим доказују испуњеност
услова за запослење из тачке 3 овог огласа: диплома; одлука о
избору у научно или наставно звање; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да против лица
није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага;
уверење о некажњавању. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Пријава
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату: име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

СОМБОР
ПРЕКРШАЈНИ СУД У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1
тел. 025/421-494 лок. 16
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Записничар у звању референта
Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни суд у
Сомбору, Трг цара Уроша 1.
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, и у
одсутности записничара код другог судије и судијског помоћника води записнике, пише позиве за рочишта, доставнице,
повратнице, обавља послове по налогу судије, води рачуна
о уредности списа који морају бити полепљени хронолошким
редом, и након сређивања списа експедује одлуке и разводи
у уписнику дежура са судијом по плану дежурства, обавља и
друге послове по налогу судије и председника суда.
Услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да није осуђиван на казну затвора у трајању
од најмање 6 месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде
радне дужности из радног односа, поседовање III или IV степена средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; положен испит за дактилографа прве
класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место (понашајне компетенције: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет;
опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост, пословна
комуникација; посебне функционалне компетенције у области
рада административни послови: познавање канцеларијског
пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, способности припреме материјала и вођење записника, способност
вођења интерних књига; посебне функционалне компетенције
у области рада послови дактилобироа: познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа прве класе; посебне функционалне
компетенције за одређено радно место: познавање прописа:
Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон
о државним службеницима; познавање подзаконских аката,
интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничара, положен испит
за дактилографа прве класе.
Место рада: седиште Прекршајног суда у Сомбору (Трг цара
Уроша 1).
Трајање рада: радни однос се заснива на неодређено време.
Конкурсна комисија, стручна оспособљеност, знања
и вештине које се проверавају у изборном поступку:
Јавни конкурс ће спровести Конкурсна комисија именована
посебном одлуком председника Прекршајног суда у Сомбору. Стручну оспособљеност кандидата Конкурсна комисија ће
вредновати у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова кандидата за вршењем послова радног места записничар

према тексту јавног конкурса усаглашеним са описом наведеног радног места у Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сомбору.
Изборни поступак спровешће се у више обавезних фаза провере, на следећи начин и следећим редоследом:
Опште функционалне компетенције: У изборном поступку извршиће се провера општих функционалних компетенција:
организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна комуникација, на следећи начин:
- општа функционална компетенција организација и рад
државних органа Републике Србије провериће се путем теста
са питањима затвореног типа, из посебне базе питања која ће
бити објављена на интернет сајту Прекршајног суда у Сомбору;
- општа функционална компетенција дигитална писменост
провериће се путем решавања задатка практичним радом на
рачунару, из посебне базе задатака која ће бити објављена на
интернет сајту овог суда (ова општа функционална компетенција се неће проверавати за кандидата који приложи одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању ове компетенције);
- општа функционална компетенција пословна комуникација
провериће се путем писмене симулације теста затвореног типа,
сачињеног из посебне базе питања која ће бити објављена на
сајту овог суда.
Кандидати који освоје један бод у провери одређене опште
функционалне компетенције искључују се из даљег изборног
поступка.
Посебне функционалне компетенције: У изборном поступку извршиће се провера следећих посебних функционалних компетенција: познавање канцеларијског пословања; познавање
метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података; способност припрема материјала и
вођења записника; познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда; познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничара. Наведене посебне функционалне компетенције провериће се писаним путем, и
то путем теста са питањима са више понуђених одговора и провером брзине и тачности рачунарске израде диктата, те усменим
путем у виду разговора са комисијом ком приликом ће кандидат
усмено изнети предлог решења одређеног задатка типичног за
обављање послова радног места записничар. Приликом вредновања посебних функционалних компетенција путем разговора
са Комисијом користиће се следећих 5 мерила: стручна заснованост, аналитичност и систематичност, познавање поступака,
метода и техника рада, прецизност и тачност у навођењу података, те прикладан речник и стил писања/изражавања.
Понашајне компетенције: У изборном поступку извршиће
се провера следећих понашајних компетенција: управљање
информација, управљање задацима и остваривање резулата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, те савесност, посвећеност и иинтегритет. Провера понашајних компетенција извршиће се од
стране дипломираног психолога – службеника Националне
службе за запошљавање, путем интервјуа и упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом: У последњој етапи
изборног поступка кандидат ће извршити разговор са Комисијом ком приликом ће се ценити мотивација за рад на радном
месту записничара и прихватање вредности државног органа.
База питања и задатака за проверу општих функционалних
компетенција (организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна комуникација)
доступна је на интернет сајту Прекршајног суда у Сомбору.
О датуму, времену и месту провере прве фазе изборног поступка, кандидати који испуњавају услове јавног конкурса биће
обавештени у року од најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка.
Садржај пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на конкурс подноси се на посебном Обрасцу пријаве,
доступном у просторијама судске управе Прекршајног суда у
Сомбору, Трг цара Уроша 1, соба бр. 25, као и на интернет сајту
Прекршајног суда у Сомбору.
Пријава садржи и обавезну изјаву кандидата којом се он опредељује за две опције: да је сагласан да ће његове податке који
се воде у службеним евиденцијама (извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности) прибавити орган из службених евиденција или да ће
лично доставити све податке из службених евиденција. Уколико се кандидат определи да ће сам доставити податке из
службених евиденција а исто не учини до истека рока за подношење пријава, губи статус кандидата на конкурсу, пријава
ће се сматрати неуредном и биће одбачена посебним закључком Конкурсне комисије. По подношењу, свака пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Докази који се подносе уз пријаву: 1. извод из матичне
књиге рођених; 2. уверење о држављанству Републике Србије;
З. уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање шест месеци, издато од стране надлежне
полицијске управе; 4. потврда да кандидату није престао радни однос у државним органима због теже повреде дужности
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из радног односа (за лица која су била запослена у државним
органима); 5. доказ о стручној спреми (диплома или сведочанство); 6. доказ о оспособљености за дактилографа прве класе; 7. доказ о положеном државном стручном испиту (уколико кандидат нема положен државни стручни испит, исто није
неопходан услов нити предност за заснивање радног односа,
међутим уколико кандидат буде изабран на радно место које се
попуњава путем јавног конкурса, дужан је да положи државни
стручни испит у року од 6 месеци од дана ступања на рад);
8. доказ о радном искуству (потврде, решења, оверена радна
књижица и други акти из којих се може утврдити да ли кандидат има најмање 2 године радног искуства у струци, односно на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство у струци); 9. други докази. Сви докази
се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Државни службеник који се пријављује на
јавни конкурс може уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених поднети решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.

факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве се подносе на
адресу Прекршајног суда у Сомбору, Трг цара Уроша 1, са назнаком “Пријава за јавни конкурс”.

Провера општих функционалних компетенција за
наведено извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писано),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писано).

Начин оглашавања и рок за подношење пријава на
јавни конкурс: Јавни конкурс се оглашава на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Сомбору, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 (осам)
дана и исти почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Лице задужено за давање информација о јавном конкурсу: секретар суда Горан Ђокић, 025/421-494 локал 16.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
приступиће фазама изборног поступка, који ће се спровести у
седишту Прекршајног суда у Сомбору, Сомбор, Трг цара Уроша
1, о времену и месту прве фазе изборног поступка ће учесници
јавног конкурса бити обавештени путем контакт телефона које
наведу у својим пријавама или на други погодан начин, и то у
року од најмање три дана пре отпочињања изборног поступка.
Овај јавни конкурс биће оглашен на интернет презентацији
и огласној табли Прекршајног суда у Сомбору у Сомбору, на
интернет презентацији и периодичном издању огласа.

ВАЉЕВО
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ –
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 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 органима („Службени
гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључкa Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9918/2021
од 27. октобра 2021. године
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место ветеринарски инспектор
за здравље и добробит животиња, у
звању самостални саветник
место рада Ваљево, Одсек ветеринарске
инспекције Ваљево, Одељење ветеринарске
инспекције, Управа за ветерину
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области
ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на
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Место рада: Ваљево.
III Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким 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 проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина
из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место ветеринарски инспектор за здравље и
добробит животиња, у звању самостални саветник, са
местом рада у Ваљеву, Одсек ветеринарске инспекције
Ваљево, Одељење ветеринарске инспекције:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спор, основе казненог права и казненог поступка, поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика) - провераваће
се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се усмено путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно место –прописи из надлежности и организације органа (Закон о ветеринарству, Закон о добробити животиња и Закон о безбедности
хране) - провераваће се усмено путем симулације.
IV Провера понашајних компетенција за наведено
извршилачко радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
V Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управa за
ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1, или се подносе непосредно на писарници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде - Управе за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица задужено за давање обавештења о конкурсу:
Данијела Милосављевић Остојић, тел: 011/3117-476 од 10.00
до 13.00 часова.

VIII Општи услови за запослење: држављанство 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.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је
доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и
Управе за ветерину или у штампаној верзији на писарници Управе
за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада 1.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге 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
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о 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 бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу
са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне 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.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Управе за ветерину.
XIII Врста радног односа: За наведено радно место радни
однос заснива се на неодређено време.
XIV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на
основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 17. јануара 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем
на адресе које су навели у својим пријавама или путем имејл-адресе.
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Администрација и управа
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за наведено радно место, обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
2 (источно крило). У случају да се пријави већи број кандидата, провера посебних функционалних компетенција за наведено радно место обавиће се у просторијама Управе за ветерину,
Омладинских бригада 1, Нови Београд.
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама
Управе за ветерину, Омладинских бригада 1, Нови Београд.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном
месту, може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном 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 време 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 радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисије коју је именовао в.
д. директора Управе за ветерину.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде,
шумарства и водопривреде, на интернет презентацији (www.
vet.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветрину; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

В РА Њ Е
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/471-474
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно
тужилаштво у Владичином Хану, Светосавска 1, Владичин Хан
II Радно место које се попуњава:

Тужилачки помоћник у звању виши
тужилачки сарадник

уподобљено звању самостални саветник
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке акте,
узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим прописима
Услови: стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен правосудни испит и најмање две године
радног искуства у струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за ово радно место.

Бесплатна публикација о запошљавању

III Радни однос и место рада: радни однос на неодређено
време, Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану, Светосавска 1.
IV Фазе изборног поступка и учсшће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Владичином Хану http://www.vh.os.jt.rs/ или у
штампаној верзији у Писарници тужилаштва у В. Хану, Светосавска 1. Образац пријаве мора бити својеручно потписан.

1. Провера општих функционалних компетенција:
Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем писаног теста;
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем писане симулације.

Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу,
личне податке, адресу становања, телефон, адресу електронске поште, образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа, податке
о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика,
додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне
изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару 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 ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере.

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Владичином Хану http://www.vh.os.jt.rs.
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у
изборном поступку су:
Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада Управа у јавном тужилаштву – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност јавног тужилаштва, познавање прописа релевантних за управу у јавном
тужилаштву, познавање потврђених међународних уговора и
општеприхваћених правила међународног права(провера ће
се вршити писаним путем - тест и усменим путем-разговор са
кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже
од једног сата а време за припрему усменог задатка не може
бити дуже од пола сата).
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада
Студијско-аналитички послови -прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информације (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем-разговор са
кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже
од једног сата а време за припрему усменог задатка не можс
бити дуже од пола сата.
Посебна функционална компетенција за радно место
тужилачки помоћник: поседовање знања и вештина за
израду нацрта тужилачких одлука и других акта, израда нацрта правних ставова, вештине заступања на главном претресу
у кривичном и другим поступцима пред надлежним судовима,
вештине управљања преткривичним поступком (провера ће се
вршити писаним путем - тест и усменим путем-разговор са кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже од
једног сата а време за припрему усменог задатка не можс бити
дуже од пола сата).
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних
функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) провераваће се писаним путем –
упитник од стране дипломираног психолога.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се
спроводи Интервју са комисијом. Све наведене компетенције
комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База
питања биће објављена на интернет страници тужилаштва
http: //www.vh.os.jt.rs/.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).

VII Остали докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија са наводима
о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење којом
се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за
радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудом испиту; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству (потврде, решење, и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издата од стране државних
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци); други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС” бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о
чињеницама о којима се води службена евнденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Основно јавно тужилаштво ће прибавити доказе о чињеницама
о којима се води службена евиденција изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни део образца пријаве на конкурс за радно место којом
се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам.
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним калцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језнк и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.
VIII Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне 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.
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Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на адресу Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану, Светосавска 1, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места тужилачки
помоћник”.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од истека рока
за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у
својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција, и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану, Светосавска 1, док ће се провера понашајних компетенција обавити од стране дипломираног психолога путем
упитника у њиховим просторијама или просторијама Основног
јавног тужилаштва у Владичином Хану, Светосавска 1.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство 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.
XI Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 12 до 15 часова: Петровић Љиљана, заменик
јавног тужиоца тел: 017/471-474 и Мирјана Вукоичић Јовић
заменик јавног тужиоца тел. 017/471-474
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на адресу Основно јавно тужилаштво Владичином Хану, Светосавска 1, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места
или непосредно предаје у седишту Основног јавног тужилаштва у Владичином Хану, Светосавска 1.
Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на
радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове пријаве.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Владичином Хану: http://www.vh.os.jt.rs/, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују се из
даљег изборног поступка. Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата
биће елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Владичином Хану http: //www.vh.os.jt.rs/.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Јавни
конкурс спроводи комисија коју је именовао јавни тужилац у
Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану. Изборни
поступак ће бити спроведен без дискриминације по основу
расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и
отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именицс, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Државни службеник који 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.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНИ СУД БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Трг Карађорђа Петровића 115
тел. 017/851-042

Записничар

звање референт
Опис послова: по годишњем распореду послова обавља све
дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији
код кога је распоређен и по чијем налогу поступа, пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака,
врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела,
у сарадњи са корисницима услуга коригује унете податке, стара
се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала,
исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник
за евиденцију штампаних ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и друге послове по налогу судије, секретара суда и председника суда.

Провера посебних функционалних компетенција путем
писменог теста: Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора. Време за израду теста
је 45 (четрдесет пет) минута. Кандидат може на свако питање
дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање
или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор.
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима
(коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивање и др.) комисија ће удаљити кандидата са теста. У том
случају сматра се да кандидат није положио тест. Сваки тачан
одговор на питање доноси један бод.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компретенција путем разоговора са кандидатима су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу
личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција вршиће се од стране дипломираног психолога, која подразумева психолошку процену способности, особина личности и мотивација за конкретно радно место.

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

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад
на радном месту у органу и прихватање вредности државних
органа-провераваће се путем интервјуа за Конкурсном комисијом (усменим путем).

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције, посебне
функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и
само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следећих компетенција у истој или
наредној фази изброног поступка.

Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива
на неодређено време у Основном суду у Бујановцу, уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије - провера ће се вршити писаним путем - тест;
- дигитална писменост - провера ће се вршити решавањем
задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ сертификат о познавању рада на рачунару;
- пословна комуникација - провера ће се вршити писаним путем
- тест.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештине из наведене области на траженом
нивоу (који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета,
обради текста и табела, табеларне калкулације) 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 у овереној копији. Конкурсна
комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо
тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити
да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције. Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији суда Питања за проверу општих фунцкионалних компетенција државних службеника, а пример теста
за проверу пословне комуникације и дигиталне писмености на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то: pосебна функционална
компетенција за радно место записничар - познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима - провера ће се вршити писаним путем - тестом.
Посебна функционална компетенција за радно место записничар - поседовање вештине куцања - провера ће се вршити практичним радом на рачунару тако што ће члан Комисије гласно
диктирати судску одлуку коју ће кандидати куцати на рачунару.
Сви кандидати ће радити исту судску одлуку а време за проверу
је 10 минута.
Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања провера ће се вршити усменим путем - разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место записничар - положен испит за дактилографа прве класе - провера ће
се вршити увидом у потврду о положеном испиту.

Место рада: Бујановац, Трг Карађорђа Петровића 115.
Општи услови за рад на радном месту: да је учесник пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса
није раније 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.
Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - публикација „Послови”.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основни суд у Бујановцу www.
bu.os.sud.rs.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру пријема Основног суда у Бујановцу, Трг
Карађорђа Петровића 115, Бујановац или путем поште на исту
адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места - Су В-35/148-2021”.
Свака 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. Подносиоци
пријаве на конкурс ће о додељеној шифри бити обавештени у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија са потврдом о досадашњем
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или
оверена фотокопија уверења о државанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија-доказ о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, потврда да учеснику конкурса 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 учесник конкурса није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, на старији од шест
месеци; Образац 1. или 1а. - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ће сам доставити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њих. Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, и уверење да
кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест)
месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1 или
1а) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
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прибави податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Обрасци 1 или 1а могу се преузети
на интернет презентацији Основног суда у Бујановцу у оквиру
обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на јавни 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 бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије документа које су оверене пре
01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.

Основни суд у Бујановцу не врши дискриминацију на основу
расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и
појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији Основног
суда у Бујановцу www.bu.os.sud.rs, на огласној табли Основног
суда у Бујановцу, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Образац пријаве на конкурс за радно место,
може се преузети на званичној презентацији Основног суда у
Бујановцу: www.bu.os.sud.rs.

Трговина и услуге
ЗУ „ЈУГОЛАБ”

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом
се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.

21000 Нови Сад, Цара Душана 67

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне 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.

УСЛОВИ: дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије; дипломирани економиста. Јављање кандидата на телефон: 021/2100-810.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се предају непосредно на напред наведену адресу суда
или достављају путем поште на напред наведену адресу суда
са назнаком „За јавни конкурс”.

Српски Итебеј, Житиште
С. Марковића 10

Датум и место провере компетенције учесника конкурса
у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спорвести у просторијама Основног суда у Бујановцу, Бујановац, Трг Карађорђа Петровића 115. Кандидати ће
о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење
пријава. Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Оливера Манић, контакт телефон: 017/851-042.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем
управном поступку („Сл. гласник РС” број 18/16) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности,
у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 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 податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).

Економиста

на одређено време 3 месеца

СР РОКСИЋ ГОРАН

„KIT COMMERCE“ DOO

Београд, Трговачка 7
РЈ Лештане
e-mail: jelena.bogavac@kitcommerce.rs
тел. 062/8005-697

Магационер

на одређено време
11 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.

„KODŽIĆ FASHION“ DOO
Београд, Кнеза Милоша 9
РЈ Врчин
e-mail: kodzic@sezampro.rs

Радник у производњи кожне одеће
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

ЛОВАЧКО УДУЖЕЊЕ “ВРЛА”
17530 Сурдулица, Краља Петра Првог 39

Стручни послови газдовања
ловиштем – управник ловишта

11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 7
тел. 062/888-53-51

УСЛОВИ: Кандидати треба да приложе следећу документацију:
лиценцу бр. 2 за обављање послова стручних послова газдоња
ловиштем коју издаје Ловачка комора Србије; доказ о завршеном школавању и то: V степен стручне спреме - специјалиста
за ловство, VII стручне спреме шумарског или пољопривредног факултета (смер сточарство); уверење о завршеној обуци за руковање ватреним оружјем за глатке и олучане цеви;
радно искуство за рад у ловству од најмање 2 године; потврду
надлежних органа да није осуђиван и да се против њега на
води поступак; возачку дозволу Б категорије. Пријава на конкурс са потребном документацијом предаје се у просторијама
Ловачког удружења “Врла” у Сурдулици, Краља Петра Првог
39, радним данима од 07.00 до 15.00 часова, путем поште или
на e-mail: luvrlasurdulica@gmail.com. Рок за пријаву на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“
националне службе за запошљавање.

Продавац у малопродаји

„ЕС ЕНЕРГО-СЕРВИС“ ДОО

Књиговођа

место рада Зрењанин, пробни рад 30 дана
УСЛОВИ: IV, V, VII степен стручне спреме – економска струка;
радно искуство: минимум 12 месеци; рад на рачунару, самостални рачуновођа, лиценца за књиговођу. Пријава кандидата
телефонским путем на број: 062/518-285. Трајање конкурса до
17.01.2022.

„ОЛИ & 8888“ РОБНА КУЋА ДОО

на одређено време до 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве слати у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

СЗР „АЛКАН-М“
26000 Панчево, Кудељарски насип прва

Офсет мајстор машинства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Јављање кандидата на
телефон: 064/170-593, особа за контакт: Милан Пајић.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„НОВЕ ИДЕЈЕ“ ДОО ЧАЧАК

Гроцка
Лештане, Кружни пут 9в
e-mail: office@esenergoservis.com
тел. 066/800-7301

Магационер

особа са инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

“ТЕХНОМАНИЈА” ДОО
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 7в

Магационер

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
биће одбачене.

32103 Чачак, Драгослава Бојића 115
тел. 032/5590-560

на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

Као државни службеник на извршилачком радном месту може
да се запосли и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први
пут заснивају радни односу државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време 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, дужан је да положи државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Доказ о
здравственој способности достављају само кандидати који буду
изабрани. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком
председника Основног суда у Бујановцу.

Стручни сарадник за ванредне ситуације

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пробни
рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: posao@tehnomanija.rs до
31.01.2022. године.

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: израда Процене ризика од катастрофа; израда
Плана смањења ризика од катастрофа; израда Планове заштите и спасавања; израда Екстерног плана заштите од великог
удеса; континуирано усавршава знања у области ванредних
ситуација.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; поседовање лиценце
за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и
спасавања; познавање рада на рачунару; познавање енглеског
језика; изражене комуникацијске способности.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних места. Пријаве
на конкурс са мотивационим писмом, биографијом и доказом
о испуњености услова конкурса доставити на e-mail: office@
noveideje.rs. Детаљније информације: 032/5590-560, 060/0278383; office@noveideje.rs, контакт особа: Дејан Игњовић.

“АБР” ДОО НИШ
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 24/6
e-mail: info@abr.co.rs

Продавац керамике и опреме за
купатила
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: продавац; познавање рада на рачунару; рад на
фискалној каси; радно искуство: 6 месеци; возачка дозвола Б
категорије. Рок за пријаву: 30 дана.

www.nsz.gov.rs
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„KATRIN COMPANY“ DOO NIŠ
18000 Ниш, Византијски булевар 35
e-mail: milenam@katrinvk.com

Шивач

5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема; особе са инвалидитетом;
рад на машинама: ендлерица, рупичарка, оверлог, ибердек,
штепарица; радно искуство: 12 месеци. Телефон за контакт:
063/1135-913. Рок за пријаву: 14 дана.

АДВОКАТ МИРЈАНА НЕДЕЉКОВ
18000 Ниш
e-mail: mirjanagmima@gmail.com

Адвокатски приправник
на одређено време

Опис посла: писање тужби, жалби, поднесака, присуствовање
расправама пред судом.
УСЛОВИ: дипломирани правник; познавање рада на рачунару;
познавање енглеског језика (почетни ниво); ЦВ. Рок за пријаву:
22.01.2022. године.

ФРИЗЕРСКИ СТУДИО „ВЕНЕРА 021”
21000 Нови Сад

Мушко - женски фризер/ка
УСЛОВИ: рад у сменама. Јављање кандидата на телефон:
063/599-119 или 063/8513-341.

BIO DESIGN
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

Помоћни радник у лакирници

на одређено време 3 месеца, место рада
Руменка
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на телефон: 063/564-698,
пријаве слати на e-mail: bio1@sbb.rs.

„MONA” HOTEL MANAGEMENT
ДОО БЕОГРАД
ХОТЕЛ “ЗЛАТИБОР МОНА”
31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

Багажиста

на одређено време, за рад у хотелу на
Златибору
Дужности: помоћ гостима приликом уласка и изласка из возила, вођење рачуна о паркингу за госте, усмеравање гостију ка
паркингу хотела, преношење личног пртљага гостију, праћење
госта до собе, долажење по пртљаг гостију.
УСЛОВИ: IV ССС, без обзира на образовни профил. Потребан је
позитиван став и добре комуникационе вештине, флексибилност у динамичном окружењу, биографију слати на recepcija@
monazlatibor.com. Биће контактирани кандидати који уђу у ужи
круг селекције.

Посао се не чека, посао се тражи
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Медицина
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Доктор медицине

у Служби за пријем и збрињавање ургентних
стања, Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском
факултет, радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на
конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак својеручно потписана, диплома о завршеном
медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије,
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног
испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да
доставе: лекарско уверење, 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 фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у Лекарску комору
Србије, оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке о избору
кандидата. 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 Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној 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 Београд. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објаве огласа на веб-страници Министарства
здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје
пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној 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 Београд. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објаве огласа на веб-страници Министарства
здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар у
дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику,
Одсек за рендген дијагностику, Заједничке
медицинске делатности, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца

2) Виша медицинска сестра – техничар

у интензивној нези нивоа 2, у Служби
кардиологије, Одељење интензивне терапије
(коронарна јединица), Клинике за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

3) Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, у Служби операционог
блока са стерилизацијом и интензивном
терапијом, Одељењу операционог блока
са стерилизацијом, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

4) Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, у Служби
опште хирургије, Одељење онколошке и
васкуларне хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

5) Медицинска сестра – техничар

на интензивној нези нивоа 2, у Болници за
онкологију, Одељењу интензивне терапије,
Служба медикалне онкологије, пробни рад од
3 месеца

6) Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима, у Служби
гастроентерологије са хепатологијом,
Одељење хепатологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

7) Медицинска сестра – техничар

Магистар фармације – медицински
биохемичар

на осталим болничким одељењима, у Служби
пулмологије са пнеумофтизиологијом,
Одељење пулмологије, Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (завршен фармацеутски
факултет), положен стручни испит по завршеном фармацеутском факултету, радно искуство у болничком раду у области
конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа
прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан
за тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак својеручно потписана, диплома о завршеном фармацеутском факултету, уверење о положеном стручном испиту,
лиценца или решење о упису у Комору биохемичара Србије,
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног
испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да
доставе: лекарско уверење, 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 фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном
испиту, лиценца или решење о упису у Комору биохемичара
Србије, оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке о избору
кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни

у интензивној нези нивоа 2, у Служби
кардиологије, Одељењу интензивне терапије
(коронарна јединица), Клиника за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

у Служби за лабораторијску дијагностику,
Заједничке медицинске делатности, пробни
рад од 3 месеца

8) Медицинска сестра – техничар

Услови за радно место 1: завршена виша медицинска школа
/ струковна медицинска школа – смер виши радиолошки техничар / струковни медицински радиолог, положен стручни испит
након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, радно искуство у области
конкурса.
Услови за радно место 2: завршена виша медицинска школа
/ струковна медицинска школа – општи смер, положен стручни
испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије.
Услови за радна места 3, 4, 5, 6, 7 и 8: завршена средња
медицинска школа – општи смер, положен стручни испит након
завршене средње школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
Кандидати за радна места 1 и 2, уз пријаву на конкурс
прилажу у овереној фотокопији следећа документа:
потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјаву кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични
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поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној вишој /
струковној медицинској школи – виши радиолошки техничар
/ струковни медицински радиолог (радно место 1); диплому о
завршеној вишој / струковној медицинској школи смер – општи
смер (радно место 2); уверење о положеном стручном испиту
након завршене више/струковне медицинске школе; лиценцу
или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; извод из матичне књиге венчаних
ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству
након положеног стручног испита – (потврда послодаваца или
фотокопија радне књижице) (радно место 1).
Кандидати за радна места 3, 4, 5, 6, 7 и 8, уз пријаву на
конкурс прилажу у овереној фотокопији следећа документа: потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом, изјаву кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплому о завршеној
средњој медицинској школи – општи смер; уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред средње школе, лиценцу или
решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених
техничара Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.
ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, 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 фотокопије дипломе, уверења
о положеном стручном испиту, оверене фотокопије 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). Комисија
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о избору кандидата. 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 Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе
писарници КБЦ Земун у затвореној 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 Београд. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објаве огласа на веб страници Министарства здравља
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају здравствене
услуге, у Служби за техничке и друге сличне
послове, пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Помоћни радник

у Служби за техничке и друге сличне послове,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа; радно искуство у области
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу у овереној
фотокопији следећа документа: потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана, диплому о завршеној основној школи, извод из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
доказ о радном искуству након положеног стручног испита
(потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или
уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење 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 фотокопију дипломе о завршеној основној школи, оверену
фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне карте
нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор ради прибављања додатних релевантних
података за доношење одлуке о избору кандидата. 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 Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни да своје пријаве доставе
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писарници КБЦ Земун у затвореној 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 Београд. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објаве огласа на веб-страници Министарства здравља
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
специјалиста психијатар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста психијатар, стручни
испит, положен специјалистички испит, најмање 3 године и 6
месеци радног искуства у звању доктора медицине. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби хитне медициске помоћи, на
одређено време до 31.03.2022.
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра - техничар;
положен стручни испит; лиценца; познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење); возачка дозвола Б категорије.
Опис посла: пружа услуге неге и подршке лицима којима је
потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом 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 медицине - специјалисте у установи и на терену,
припрема 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 случајевима пружа прву
помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати
болесника у тиму са лекаром и надзире га за време превоза
до здравствене установе или куће ради даљег лечења, врши
дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала, правилно одлаже медицински отпад, води прописану медицинску
документацију, за свој рад одговорна је одговорној сестри и
начелнику Сслужбе, обавља и друге послове по налогу начелника Службе.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас достављају: диплому
о стеченом образовању, доказ о положеном стручном испиту, лиценцу, фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку
биографију. Пријаве се достављају у затвореним ковертама
на адресу Дома Здравља у Младеновцу, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време до
31.03.2022.
3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати за пријем у радни однос уз пријаву достављају: кратку биографију, доказ о стручној спреми. Пријаве
се достављају у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља
Младеновац, Краљице Марије 15, са назнаком „Пријава на
оглас - не отварати”, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријава неће се разматрати. Обавештења на телефон:
011/8241-508.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/310-82-51, 064/866-86-39

Радник у вешерају

на одређено време до 3 месеца
8 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Сервирка

за потребе Одељења за исхрану болесника
Службе за техничке послове, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад од 3 месеца
4 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 унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа за наведено радно место је радно икуство у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома завршене основне школе; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографиј са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ о
радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном
стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 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). 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 исплату плата запослених у јавним службама.
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 Универзитетско клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати 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 горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у којима
се обавља здравствена делатност, одржава хигијену у административним просторијама, одржава хигијену у заједничким
просторијама здравствене установе и околине здравствене установе, обавља послове прања, пеглања и одржавања
одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе,
врши послове прања и сушења лабораторијског посуђа, врши
распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе,
одржава хигијену радних површина у лабораторији, на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији, за свој рад
одговорна је одговорној спремачици.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Медицина

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Лабораторијски техничар општег смера

(IV степен) на одређено време од 18 месеци,
због повећаног обима посла, пробни рад од 3
месеца

Струковни / виши фармацеутски
техничар

(VI степен) на одређено време од 18 месеци,
због повећаног обима посла, пробни рад 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, 95/18)
и посебни услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
за послове: радно икуство у здравственој установи терцијалног нивоа здравствене заштите на поменутим пословима. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном стручном испиту, у складу са
законом; 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 потврдом о радном искуству од стране надлежне службе
здравствене установе. Кандидати су дужни да наведу за које
радно место конкуришу. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење 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). Уколико изабрани кандидат
не достави горе наведене документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, 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 клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати 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 горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место ____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера

(IV) за потребе Центра за нуклеарну
медицину, на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, пробни рад од
3 месеца

Медицински техничар општег смера
(IV) за потребе Службе за анестезију и
реаниматологију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

Педијатријски техничар општег смера

(IV) за потребе Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запосленог са
дужег одсуства, пробни рад 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 Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
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РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење
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 - лиценцу коју је издала надлежна
комора или решење о упису у комору за радно место. Кандидати су дужни да наведу за које радно место конкуришу. Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у
року наведеном у одлуци о избору кандидата, 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 клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса
биће објављени на сајту Универзитетског клиничког центра
Крагујевац (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 горенаведену адресу. Обавезно
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место ____ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
знање рада на рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом; најмање три године
радног искуства. Докази које кандидат подноси (у оригиналу
или овереној фотокопији): диплома факултета, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, радна биографија, доказ о положеном стручном испиту за службеника за
јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама, доказ
о траженом радном искуству; својеручно писана сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Рок за подношење пријава лично или путем поште,
уз достављање доказа о испуњавању услова, је 8 дана од
објављивања јавног огласа на интернет страници Министарства здравља, са назнаком „Пријава за јавни оглас ____ (навести радно место за које се конкурише). Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Рок у коме
кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Приложена
документа за оглас неће се враћати кандидатима. Овај јавни
оглас објављује се код Националне службе за запошљавање,
на интернет страници Министарства здравља и на огласној
табли и интернет страници Завода за јавно здравље Панчево.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
“ЗВЕЗДАРА”

Београд, Кнез Данилова 16

11000 Београд
Димитрија Туцовића 161

пробни рад 3 месеца

Доктор медицине специјалиста
радиологије

у Служби за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника, на основним студијама у трајању од
најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички испит. Као доказ о испуњености услова кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по
могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења
о положеном специјалистичком испиту
оверену
фотокопију дозволе за рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању услова за
издавање лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други
акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” НСЗ, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2
тел. 013/322-965

Службеник за јавне набавке –
дипломирани правник
Опис послова: припрема годишњи план јавних набавки, план
набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних
набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке
неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које
се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи
стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон
не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних
набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним
контролама, према годишњем плану; учествује у поступцима
јавних набавки као члан комисије; прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о
спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води
евиденције из области свог рада.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
ПАЛИЛУЛА
Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке; на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, физиотерапеутски смер; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office
и Windows окружење).
Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из
области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија,
електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора медицине специјалисте за област
физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану
медицинску документацију; надзире и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe
просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe
и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг
извeштaвaњa; учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи
пoмaгaлимa; прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa
прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг
стaњa; пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe
вeжби; врши процену обима покрета, мери обим и дужину екстремитета, врши остала антропометријска мерења, врши процену држања, хода, физичких активности са аспекта могућности,
издржљивости, координације, експоненцијалне струје, магнетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, UV зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у оквиру
кинезитерапијског третмана, корективне вежбе деформитета
кичменог стуба и стопала код деце, третман посттрауматских
стања, третман централних и периферних неуролошких лезија,
респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне
мускулатуре, терапија парафином, крио терапија, процењује
равнотежу у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже),
врши процену стања и развоја моторике, користи специјалне
тестове намењене посебним патолошким стањима, скупинама,
итд., прави адекватан терапијски програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом лечења, контролише стање пацијента и свој програм уз допуну и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање
пацијента и за оцену радне способности, води стручну документацију о пацијенту, обавља административне послове у свом
домену рада, фактурише здравствене услуге које пружа, обавља
и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног
руководиоца, за свој рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у
Комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом
или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин
Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа
ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs
и на огласној табли - IV спрат.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 01.12.2021. у публикацији “Послови”
поништава се за радна места: медицинска сестра - техничар у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења, медицинска сестра - техничар у операционој
сали, Одељење анестезиологије са реаниматологијом, медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима,
Дневна болница дечје хирургије и медицинска сестра - техничар на интензивној нези нивоа 3, Одељење хируршког интензивног лечења. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00
Оглас објављен 22.12.2021. године у публикацији
“Послови” (страна 48), поништава се у целости за радно место дипломирани дефектолог.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
Оглас објављен 08.12.2021. у публикацији “Послови”
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Референт за финансијскорачуноводствене послове

Одсек за пријемно-фактурне послове
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару; предвиђен пробни рад у трајању од 6 (шест)месеци. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар

у интензивној нези нивоа 3, Одсек
кардиохируршког интензивног лечења, на
одређено време до повратка радника са
боловања
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

у операционој сали, Одељење
анестезиологије са реаниматологијом, на
одређено време до повратка радника са
боловања

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, Дневна
болница дечје хирургије, на одређено време
до повратка радника са боловања

Медицинска сестра - техничар

на интензивној нези нивоа 3, Одељење
хируршког интензивног лечења, на одређено
време до повратка радника са боловања

Медицинска сестра - техничар

у операционој сали, Служба операционог
блока са стерилизацијом, на одређено време
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег
смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара. Кандидати
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: 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 о
раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања
школовања и сл. Приликом 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 коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком
радног места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

„LENSOPTIC“ DOO
11000 Београд, Светогорска 50/2
тел. 011/324-1177

Оптичар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, оптичар; енглески језик
- средњи ниво. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
ЦВ на e-mail: lensoptik@gmail.com. Рок за пријављивање
31.01.2022.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији
„Послови”, мења се у називу радног места, тако што
уместо: инжењер за рачунарске мреже, треба да стоји - софтвер инжењер. У осталом делу оглас се не мења.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Дипломирани дефектолог
пробни рад 6 месеци

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

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар

у хитној медицинској помоћи, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка на рад, Служба
хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у Комору. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Крушевац. Кандидати достављају: пријаву на оглас
у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију иценце за
рад или решења о упису у комору - изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. 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. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О
коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће
закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу се поднети у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”

Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни
услови: VII/1 степен стручне спреме; положен специјалистички
испит; важећа лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; уверење о положеном специјалистичком испиту; важећу лиценцу; биографију са адресом и контакт
телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Доктор медицине специјалиста
гинекологије и акушерства
на одређено време због повећаног
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни услови: VII степен стручне спреме: доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства са положеним стручним
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; потврду Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Медицинска сестра

на одређено време због повећаног
обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни
услови: IV степен стручне спреме: медицинска сестра са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ
о радном искуству у струци након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом
и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем
у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни
услови: IV степен стручне спреме: лабораторијски техничар
са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком:
“Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране.

Посао се не чека,
посао се тражи
29.12.2021. | Број 966 |
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШАБАЦ
15000 Шабац, Мачванска 76
тел. 015/344-462, 015/344-466

Директор

АД „ПУТЕВИ“ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 031/521-377

Главни механичар

са местом рада у Руској Федерацији
УСЛОВИ: IV или VI ССС, средња или виша стручна спрема, радно искуство: минимум 5 година

Ауто-механичар

на мандатни период од четири године

са местом рада у Руској Федерацији

УСЛОВИ: За директора може бити именован држављанин Републике Србије који је стекао високо образовање 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 академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких,
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.

УСЛОВИ: III-IV ССС, средња стручна спрема, минимум 5 година
радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са радном биографијом, кандидат је дужан да поднесе: програм рада за мандатни период
на који се врши избор, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о радном искуству у струци, уверење о
држављанству, уверење суда да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

Индустрија и грађевинарство

Ауто-електричар

са местом рада у Руској Федерацији
УСЛОВИ: III или IV ССС, средња стручна спрема, радно искуство: мимимум 5 година.

Београд, Панчевачки пут 72
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Помоћни радник - истовар и утовар
грађевинског материјала

на одређено време, место рада: Београд Палилула
УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме, радно искуство
небитно. Пријаве слати поштом на адресу: 21000 Нови Сад,
Темеринска 110 или путем имејла: jugodom2@hotmail.com. Све
информације путем телефона 021/6624-222.

ЕСМ ДОО
22000 Сремска Митровица, Румски друм 79
тел. 012/267-1346, 064/556-9286
e-mail: finance@esm.rs
www.esm.rs

Заваривач

4 извршиоца
УСЛОВИ: I-V степен стручне спреме, заваривач; почетни А
ниво заваривања. Радно место с повећаним ризиком. Поштовање прописа о квалитету и придржавање мера о безбедности и здрављу на раду. Опис посла: заваривање производа из
серијске производње, одговоран је за попуњавање све документације по налогу шефа смене, провера исправности машина, опреме и алата, њихова припрема за вршење послова,
управљање и руковање истим; чишћење и одржавање задуженог алата и опреме. Слање пријава имејлом, јављање кандидата на горенаведене телефоне, лице за контакт Слободан
Јовић. Аплицирањем на оглас дајете сагласност за чување и
обраду ваших података у бази података послодавца наредних
12 месеци. Овим путем вас обавештавамо да ће се ваши подаци користити искључиво у сврху селекције кандидата. Трајање
конкурса: до 30.01.2022.

“МИТРОВИЋ ПЛАСТ” ПОЖЕГА
Пожега, Расна бб.
тел. 060/4142-631

Заваривач термопластичних материјала
на одређено време

УСЛОВИ: од I до IV ССС, без обзира на занимање. Контакт телефон: 060/4142-631, контакт особа: Горан Митровић. Оглас је
отворен до попуне радног места.
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НАПОМЕНА: Конкурс је објављен у дневном листу „Политика“
дана 22. децембра 2021. године.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 16

Возач

Оркестарски музичар 3 - тути прве
виолине

УСЛОВИ: III-IV ССС, средња стручна спрема, радно искуство:
минимум 5 година.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама (основне академске/специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 7. октобра 2017. године, односно на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године из образовно - уметничког поља уметности - област музичка уметност - гудачки
одсек, смер виолина - Факултет уметности, значајне уметничке
могућности, знање страног језика и општа здравствена способност. Уз пријаву са кратком биографијом (ЦВ) кандидати
подносе очитану личну карту (или копију) и оверене фотокопије следеће документације: доказ о стеченом образовању и
доказ о знању страног језика. Кандидат полаже аудицију која
се састоји из три дела. Први део: један став Баха из соло сонате или партите; први став Моцартовог концерта са каденцом
или први став концерта из периода класицизма; виртуозни
комад који подразумева композиције са виртуозним елементима извођаштва писане за соло инструмент и клавирску пратњу.
Програм се изводи напамет. Други део: свирање оркестарских
партитура. Трећи део: “Прима виста”. Кандидат је дужан да,
уз пријаву на оглас, приложи у писаној форми дела која ће
изводити у првом делу аудиције. Оркестарске партитуре дају
се кандидату 5 (пет) дана пре аудиције. Изабрани кандидат пре
ступања на рад доставља лекарско уверење о општој здравственој способности. Рок за подношење пријаве са потребном
документацијом је 15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се достављају лично или поштом у затвореној коверти на
адресу: Нишки симфонијски оркестар, Ниш, Генерала Милојка
Лешјанина 16. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

са местом рада у Руској Федерацији
3 извршиоца

на одређено време од 6 месеци

Машиниста-багериста

са местом рада у Руској Федерацији
УСЛОВИ: III или IV ССС, средња стручна спрема, радно искуство: минимум 5 година.

Култура и информисање
„ЈУГОДОМ“ ДОО НОВИ САД
НОВИ САД

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема
кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о
чему је дужан да обавести Оснивача, уколико Оснивач не именује директора са листе. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у дневним новинама „Политика“ које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и оглашава се
на званичним интернет странама Националне службе за запошљавање на огласној табли или у просторијама Културног
центра. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова,
доставити на адресу Културни центар, 32300 Горњи Милановац, Кнез Михаилов трг 1, са назнаком „За конкурс“. Управни
одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у
складу са законом којим се уређује управни поступак. Жалба
не задржава извршење закључка. О одлуци Оснивача о именовању директора обавештава се сваки учесник конкурса.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац
Кнез Михаилов трг 1

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Сходно члану 33 Статута за кандидата за директора
утврђују се следећи услови: висока стручна спрема из хуманистичких или друштвених наука: на основним академским
студијама у обиму од намање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису које уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од наjмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има најмање пет година радног искуства у
култури, знање енглеског или другог страног језика, да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница
за кривична дела која се гони по службеној дужности, као и
да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
за обављање дужности директора, држављанство Републике
Србије, општа здравствена способност.
ОСТАЛО: Сходно члану 34 Статута конкурсна документација за
избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: предлог програма рада и развоја Установе за период од
четири године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно други доказ о радном искуству у
култури (уговори, потврде и др.) из којих се може утврдити на
којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; уверењс, не старије од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по
службеној дужности; уверење да кандидат није правоснажно
осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопија личне карте. Докази из става 1 овог члана прилажу се у
оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Доказе
из става 1 тачка 6 и 7 овог члана дужна је да прибави Установа
у складу са прописима којима се уређује управни поступак. У
случају да доказе из става 3 овог члана не може да прибави
Установа, исте ће прибавити кандидат. Управни одбор Културног центра обавља разговоре са кандидатима, и у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса, доставља Оснивачу
записник о обављеним разговорима и образложени предлог
листе кандидата, са мишљењем о стручним и организационим
способностима сваког кандидата.
Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће
ценити и следеће чињенице: да кандидат познаје пословање
установа културе, да кандидат поседује руководеће искуство
на пословима у области културе, квалитет предложеног програма рада и развоја Културног центра, из поднете конкурсне
документације.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ,
СПОРТ И ТУРИЗАМ

21300 Беочин, Трг цара Лазара 1

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
основно образовање; да има држављанство Републике Србије;
да има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на
пословима радног места које се попуњава путем конкурса; да
није правноснажно осуђен на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос због теже повреде дужности из радног односа.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
пријава са биографијом; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; очитана лична карта или фотокопија
личне карте; доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија); уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђен на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од
шест месеци; уверење надлежног суда да кандидат није под
истрагом, не старије од шест месеци; уверење о здравственој (психичкој и физичкој) способности. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом доставити Центру за културу,
спорт и туризам општине Беочин, Трг цара Лазара 1, Беочин,
са назнаком: „За Јавни конкурс за пријем у радни однос”, у року
од десет дана од дана оглашавања конкурса у периодичном
издању огласа организације надлежне за послове запошљавања. Контакт особа за информације Тања Дрљача, број телефона 021/870-230. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.
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СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ПОЖЕГА
31210 Пожега, Књаза Милоша 8
тел. 031/3825-551

Директор

на период од 4 четири године
УСЛОВИ: 1) да је лице пунолетно и пословно способно; 2)
да има стечено високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама; 3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање
из тачке 2) овог члана; 4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са пословима установе;
5) да познаје област корпоративног управљања; 6) да има радно искуство у организовњу рада и вођењу послова; 7) знање
најмање једног од светских језика; 8) познавање рада на рачунару; 9) да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке; 10) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци; 11) да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела, и то обавезно
психијатријско лечење у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива,
делатности и дужности. Директор Спортско-културног центра
Пожега бира се на период од 4 (четири) године. Пријава са
доказима о испуњености услова подноси се на адресу: Спортско-културни центар Пожега, Књаза Милоша 8, 31210 Пожега,
са назнаком „Конкурс за директора“, у року од 15 (петнаест)
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
као и на сајту општине Пожега и на сајту Националне службе за запошљавање. Уз пријаву кандидат подноси: oверену
фотокопију дипломе или уверење о завршеној високој стручној
спреми стеченој на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у
обиму најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; радну биографију, прилоге којима доказује стручне, организационе и друге
квалитете; потврду о радном искуству и стажу; уверење да није
осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова
директора Спортско-културног центра Пожега; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Након истека
рока за подношење пријава Управни одбор ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса, како
би се извршио одабир и оцениле способности, знања и вештине пријављених кандидата и формирала ранг-листа. Ранг-листа за именовање, записник о току поступка избора и предлог
решења о именовању одређеног кандидата за именовање избор директора у Спортско-културном центру Пожега упутиће
се оснивачу - Скупштини општине Пожега. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 031/812-421 или лично у Спортско-културном центру Пожега.

Наука и образовање
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 способност
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 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, 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 приликом 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.

Б Е О Г РА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/269-69-31

Оглас објављен 06.10.2021. године у публикацији “Послови” поништава се у целости.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел: 011/2633-250

Наставник наставног предмета куварство
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: У радни однос 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречана 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 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 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 приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1),
3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Образовање наставника предметне наставе:
одговарајуће високо образовање за обављање послова наставника прописано је чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу 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 педагошких наука; 2) на основним студијама

у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
3) лице из става 1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Степен и
врста образовања наставника и стручних сарадника прописани
су и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада: Трговина, угоститељство и туризам („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017 и 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021); 4) обавезно образовање за наставнике из чл. 140 Закона је и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наведено образовање наставник 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. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: кратку
биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе којом
се потврђује стручна спрема прописана Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам: Тачка 30) за наставника - куварства:
1) виши стручни радник технологије куварства; 2) гастролог;
3) менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 4) виши стручни
радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство; 5) виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство; 6) виши угоститељ; 7) виши угоститељ - гастролог; 8)
виши стручни радник-комерцијалист угоститељства; 9) комерцијалист угоститељства; 10) виши стручни радник организатор
пословања у угоститељству - одсек кулинарство; 11) менаџер
хотелијерства, смер гастрономија; 12) менаџер у гастрономији;
13) струковни менаџер гастрономије; 14) струковни економиста
за туризам и угоститељство; 15) струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство; 16) економиста
за туризам и угоститељство; 17) дипломирани менаџер гастрономије; 18) дипломирани менаџер- гастрономије; 19) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; 20) дипломирани економиста
- менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета;
21) мастер менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму: менаџер у гастрономији; 22)
мастер економиста, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако
су у току студија изучавани наставни садржаји из области
предмета; 23) струковни менаџер у туризму и угоститељству,
ако су изучавани наставни садржаји из области предмета; 24)
специјалиста струковни економиста за пословну економију и
менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани
наставни садржаји из области предмета. Лице из тачке 30)
мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар, кувар техничар, техничар
кулинар или кулинарски техичар.
ОСТАЛО: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи за образовни профил односно смер:
кувар, кувар техничар, техничар кулинар или кулинарски техичар (за кандидате који конкуришу за наставника куварства); 2.
уколико поседују, учесници конкурса за радно место наставника достављају и оригинал или оверену фотокопију исправе
којом доказују да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европских системом преноса бодова;
3. оригинал или оверену фотокопију: уверења о држављанству Републике Србије; 4. уверење надлежних органа да лице
није осуђивано правоснажном судском пресудом са правним
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и да није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато након
расписивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају школи. Учесник конкурса који не
жели сам да прибави и достави доказе о испуњености услова који се могу прибавити по службеној дужности, попуњава
изјаву у којој даје сагласност да се његов ЈМБГ користи искључиво у сврху прикупљања података који се односе на доказе
које учесник конкурса не жели сам да прибави (нпр. уверење
о држављанству, извод из књиге рођених,...). Формулар изјаве
се може преузети на званичној интернет страници школе или
у згради Угоститељско-туристичке школе у Београду, у периоду од 08.00 до 14.00 часова. Кандидати достављају попуњену
и потписану изјаву уз потребну документацију, благовремено,
на адресу школе. Документација се предаје или путем поште
доставља на наведену адресу школе, на петом спрату, канцеларија 28. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном и од стране јавног бележника неовереном документацијом,
неће бити узете у разматрање. Контакт особа: секретар школе Снежана Басарић, дипл. правник, телефон: 011/2633-250,
011/2631-899.
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

1) Наставник српског језика и
књижевности
2) Наставник биологије
3) Наставник музичке културе
са 70% радног времена

4) Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

Услови за радна места 1, 2 и 3: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
- Просветни гласник РС”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18,
7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21) и да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20).
Услови за радно место 4: IV степен стручне спреме, смер
електротехнике, у складу са Правилником о организацији и систематизацији Гимназије у Младеновцу.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају следећу документацију: диплому,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, доказ о неосуђиваности
правоснажном 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
родоскврнуће, за кривична дела давања или примања 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Сви наведени докази
саставни су део пријаве на конкурс и не могу бити старији од
6 месеци, а могу се доставити оригинали или оверене копије.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс доставити на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације код секретара школе на
тел. 011/8231-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА”
11273 Батајница
Далматинске загоре 94

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 70% радног
времена
УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо образовање, прописано чл. 140, 142 и 143 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС”, 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, 4/2021 и 17/2021); 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да
лице није правноснажном судском пресудом осуђивано 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 кривична дела примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање српског
језика.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи.
Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену фото-
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копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 2. уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 3.
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
судском пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса
(оригинал, не старије од 6 месеци), 5. радну биографију. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Пријава на конкурс
мора садржати актуелни број фиксног или мобилног телефона
и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на адресу: Основна школа „Светислав Голубовић
Митраљета“, 11273 Батајница, Далматинске загоре 94, са назнаком „За конкурс”. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова у Секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на телефон: 011/7870-329.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„Др СИМА МИЛОШЕВИЋ”
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске
студије или специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или више образовање; да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о
држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске управе, не старије од
шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија уверења,
мора бити оверена; биографију са контакт подацима (телефон,
адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс - за радно место васпитача”. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра - васпитач;
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Обавезно полагање испита за лиценцу. Кандидат попуња-

ва пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена; биографију са контакт подацима
(телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на горнаведену адресу,
за назнаком „За конкурс - за радно место медицинска сестра
васпитач”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство;
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; 4. уверење полицијске управе,
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; 5. биографију са контакт подацима
(телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на горенаведену адресу,
за назнаком „За конкурс - за радно место спремачице”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

Кувар

3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, средња угоститељско-туристичка школа, школа за КВ куваре кулинарски
техничар, кувар; да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију
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дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о
држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење полицијске управе, не старије од шест
месеци, да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање 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 заштичених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве
се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
- за радно место кувара”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Помоћни кувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство;
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства)
о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење полицијске управе, не старије од шест месеци,
да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање
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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена; биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта/
боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључења
уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на
конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - за радно
место помоћни кувар - помоћни радник у кухињи”. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање, средња саобраћајна или друга техничка школа, школа за КВ раднике саобраћајне, машинско-металске струке, без обзира на радно искуство;
положен испит за возача Б категорије; да лице има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија;
уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
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казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостаљање 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
заштичених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена; оверену фотокопију возачке
дозволе; биографију са контакт подацима (телефон, адреса
пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни
су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији НЗС „Послови”.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс - за радно место возач”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање, без обзира на радно искуство;
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; 2. извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3.
уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење полицијске управе,
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном 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 злостаљање 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 заштичених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, ако се доставља фотокопија
уверења, мора бити оверена; биографију са контакт подацима
(телефон, адреса пребивалишта/боравишта). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - за радно место помоћни радник
- помоћни транспортни радник”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске националности,
на одређено време за школску 2021/2022.
годину, закључно са 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом 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 тумачење), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и
чланом 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком
асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2019), односно стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, 2) да има савладан програм обуке у складу
са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (лице које нема савладан програм обуке у складу са овим
правилником, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у радни однос), 3) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван
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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за

кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик, ромски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 2), 4), 5) и 6) подносе се
уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кандидати
доставе школи следећу документацију: радну биографију (ЦВ);
оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању прописаном чланом 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр.
87/2019); оригинал или оверену копију доказа о савладаном
програму обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (лице које нема савладан програм
обуке у складу са овим правилником, дужно је да достави доказ
о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест
месеци од дана пријема у радни однос); оригинал уверење да
кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1
тачка 3) ЗОСОВ (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, кандидат доставља доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са наведене листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме.
Подаци који се прикупљају у току конкурсног поступка биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном
документацијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за педагошког асистента
за децу и ученике ромске националности” - поштом или лично у
секретаријат школе. Све додатне информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, радним данима, на број телефона: 011/2196-149.

Наставник физике

за 90% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом 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 тумачење), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано
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 - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 2) да има психичку, 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, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се
уз пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
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одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је
да кандидати доставе школи следећу документацију: радну
биографију (ЦВ); оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању прописаном 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 - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/2019 и 2/2020); оригинал уверење да кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије
од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, кандидат доставља доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са наведене листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања,
врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају у
току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Пријавни формулар са потребном документацијом, односно
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за наставника физике за 90% радног времена,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним данима, на број телефона: 011/2196-149.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање професора
струковних студија за ужу стручну
област Рачунарство и информатика
2. Наставник у звање предавача за ужу
стручну област Електроенергетика
за рад у Пожаревцу

3. Наставник у звање предавача за
ужу стручну област Рачунарство и
информатика
за рад у Пожаревцу

4. Наставник у звање вишег предавача
за ужу стручну област Производне
технологије у машинству
5. Сарадник у звање асистента за
ужу стручну област Рачунарство и
информатика
за рад у Пожаревцу

6. Сарадник у звање асистента за ужу
стручну област Производне технологије
у машинству
7. Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу стручну област Рачунаром
подржани технолошки системи са
процесом пројектовања и конструисања
8. Сарадник у звање сарадника у настави
за уже стручне области Екологија и
Заштита животне средине
за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду,
кандидати треба да имају одговарајући академски назив или
друге услове: у звање професора струковних студија може бити
изабрано лице које има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописи-
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ма или зборницима са рецензијама у складу са општим актима
високошколске установе; у звање вишег предавача може бити
изабрано лице које има научни назив доктора наука у складу
са општим актима високошколске установе; у звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских
студија у складу са општим актима високошколске установе; у
звање асистента може бити изабран студент докторских студија који је сваки од предходних степена студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за
наставни рад у складу са општим актима високошколске установе; у звање сарадника у настави на студијама првог степена
може бити изабран студент мастер академских или специјалистичких академских студија, који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) или
у звање сарадника у настави на студијама првог степена може
бити изабран студент мастер струковних или специјалистичких
струковних студија, који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Избор наставника
у звање професора струковних студија врши се на неодређено
време. Избор наставника у звање вишег предавача врши се на
одређено време у трајању од пет (5) године. Избор наставника у звање предавача врши се на одређено време у трајању
од пет (5) године. Избор сарадника у звање асистента врши
се на одређено време у трајању од три (3) године са могућношћу продужења за још три године. Избор сарадника у звање
сарадника у настави врши се на одређено време у трајању од
једне (1) године са могућношћу продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске
године у којој се студије завршавају.

активности у комисијама и телима Министарства просвете и
телима других министарстава везаних за научну и просветну
делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по
цитату (без аутоцитата), друге податке за које кандидат сматра да су битни. Доказе: извод из књиге рођених, извод из
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 кандидату,
до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси
се уверење о завршетку 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 другој установи; копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертификате, потврде,
уверења и друге исправе издате од научних, стручних и других
надлежних организација, организатора научних, стручних и
уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној, академској и широј заједници, друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни.
Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања на адресу: Академија техничких струковних студија Београд, 11000 Београд, Катарине Амброзић 3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни
да поднесу: радну биографију која треба да садржи следеће
податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан,
месец и година, место рођења, општина); држављанству, телефон и имејл; о постигнутим степенима образовања: основне
студије: назив установе на којој су завршене, место и датум
завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа област која је
наведена у дипломи; мастер студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; специјалистичке студије:
назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у
дипломи; магистарске студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, назив рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која
је наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на
којој су завршене, место и датум одбране, наслов дисертације,
име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи. Податке о датуму и
месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је
било која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома стечена, називу
установе у којој је стечена; податке о научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени
у међународним и домаћим часописима; радови штампаним у
зборницима са научних и стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти,
нови производи или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина, библиографија објављених радова
и литературе за учење треба да буде наведена по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање
литературе у научном часопису и то по врсти радова. Напомена: моле се кандидати да биографске податке и податке о научноистраживачком, стручном и професионалном доприносу,
осим у штампаној форми доставе и на CD-у; податке о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење
развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са наставним подмлатком,
развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом
у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној
делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни
уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник,
ауторизована скрипта, практикум, видео-туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању педагошких вештина; податке о доприносу стручној, академској и
широј заједници: уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских установа; поглавље у уџбенику издатом
од стране или за потребе других високошколских установа;
помоћни уџбеник издата од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за потребе високошколских установа; руковођење стручним пројектима за потребе привредних
субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за
потребе привредних субјеката и шире заједнице; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; уводна предавања на конференцијама
и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава;
чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација
научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним друштвима;

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/319-20-32, 319-20-33

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

Чистачица

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду, потребно је да кандидат испуњава
и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање прописано чл. 140 Закона о основама система образовања 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 изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела несиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са
званичне интернет странице потребно је да кандидат достави
школи: радну биографију (ЦВ), оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме, уверење да није осуђиван - оригинал или
оверена копија, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом.
Уколико диплома мије издата на српском језику, потврду да зна
српски језик, а за лица која нису стекла образовање на српском
језику - доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности. Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању
услова доставити на наведену адресу или лично у секретаријату школе од 09.00 до 14.00 часова са назнаком “За конкурс за
радно место - чистачица”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Физиологија
животиња и човека
УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да испуњава остале
услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као и Статутом
Факултета за избор у звање наставника.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Соматопедија
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факултету
за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио предходне нивое студија са укупном просечном оценом најмање
осам (8), као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон), као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у звање асистента.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома,
извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факултету,
на наведену адресу, у року од 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ
МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 44

Редовни професор за ужу научну област
Економија и менаџмент (стручност
за поља Финансијска тржишта,
Међународне финансије, Квантитативне
финансије и Монетарна економија)
Доцент за ужу научну област Економија
и менаџмент (стручност за поље
Банкарство, Међународне финансије и
Међународна економија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника ФЕФА прописани су
Законом о високом образовању и Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету. Пријава на
конкурс са прилозима подноси се секретаријату ФЕФА на наведеној адреси (у једном штампаном примерку и једном примерку
у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и на
e-mail: info@fefa.edu.rs. Образац пријаве преузети са званичне
интернет презентације ФЕФА: www.fefa.edu.rs. Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља биографију са библиографијом,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копије сертификата, доказе о наводима из библиографије
(само у електронској форми) и друге релевантне доказе. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ЛАЗА КОСТИЋ”
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656

Радник на одржавању хигијене –
чистачица
УСЛОВИ: основно образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у школи.

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 4 године (машинског, електро-техничког или грађевинског смера) или у трајању
од 3 године (квалификовани радник: бравар, водоинсталатер,
столар и сл.), у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у школи.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст.
1. т. 3. Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидат је у обавези да приложи (у оригиналу или овереној
копији): попуњен пријавни формулар (одштампан са интернет странице Министарства просвете), диплому о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1. т. 3. Закона, тј. да није осуђиван
превоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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,

Бесплатна публикација о запошљавању

утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о познавању
српског језика подноси само кандидат који није стекао образовање на српском језику, радну биографију. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који буде изабран биће у обавези да,
пре закључења уговора о раду, за документа која је приложио
као оверену копију достави на увид оригинална документа.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи
на наведеној адреси са назнаком “За конкурс”. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима. Решење о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ
БИЗНИСА
11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Шеф студенске службе
УСЛОВИ: дипломирани правник, најмање 1 година радног искуства. Остали услови регулисани су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/2021 и 67/2021),
Статутом Високе школе модерног бизниса и Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Високој школи
модерног бизниса, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса достављају се у року од 15 дана, на e-mail:
konkurs@mbs.edu.rs.

биографија са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 и VIII степена стручне спреме, доказ о радном
искуству.

Професор струковних студија за ужу
научну област Анестезиологија са
реанимацијом
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, радно искуство, најмање
пет година у педагошком раду из одговарајуће научне области.
Напоменa: Услови за избор у звање професора струковних студија, предвиђени су Законом о високом образовању и
општим актима Високе медицинске школе струковних студија
“Милутин Миланковић”, Београд. Документа која је потребно
доставити: биографија са библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII, VII/2 и VIII степена стручне спреме, доказ о
радном искуству.

Предавач за ужу научну област
Здравствена нега
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство, најмање
пет година у педагошком раду из одговарајуће научне области.
Напоменa: услови за избор у звање предавача предвиђени
су Законом о високом образовању и општим актима Високе
медицинске школе струковних студија “Милутин Миланковић”,
Београд. Документа која је потребно доставити: биографија са
библиографијом, оверена фотокопија дипломе VII и VII/2 степена стручне спреме; доказ о радном искуству.
ОСТАЛО: Наведена документа доставити путем поште, на адресу:
Правна служба - за конкурс, Висока медицинска школа струковних студија “Милутин Миланковић”, 11040 Београд, Црнотравска
27. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну област
Управљање, менаџмент, економика и
маркетинг у железничком саобраћају

Дoцeнт зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa
тeхникa и инфoрмaтикa

Редовни професор за ужу научну област
Друмска возила и динамика возила

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, општим
актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст
Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa
на одређено време од 3 године
4 извршиoцa

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - аутентично тумачење,
67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, општим
актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.
Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи
просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску
тeхнику и инфoрмaтику.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у
електронској форми на CD-у, копија дипломе, односно уверења
које важи до издавања дипломе са списком положених испита
у току студија и уверење о држављанству), доставити у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета,
Булевар краља Александра 73. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
Београд

Професор струковних студија за ужу
научну област Медицинска психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, радно искуство, најмање
пет година у педагошком раду из одговарајуће научне области.
Напоменa: услови за избор у звање професора струковних студија предвиђени су Законом о високом образовању и општим
актима Високе медицинске школе струковних студија “Милутин
Миланковић”, Београд. Документа која је потребно доставити:

Ванредни професор за ужу научну
област Пловни путеви, навигација и
безбедност у водном саобраћају
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Организација и технологија
железничког саобраћаја
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Планирање саобраћаја и
саобраћајне инфраструктуре
на одређено време од 5 година

Наставник страног језика за ужу научну
област Француски језик
на одређено време од 4 годинe

Асистент за ужу научну област Друмски
и градски транспорт робе
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Пословна
логистика и шпедиција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на
адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“
Београд, Николаја Гогоља 40
e-mail: fica@fica.edu.rs

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - основно
образовање, да испуњава услове прописане одредбама члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20).
Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), потврду/уверење о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати у складу са чланом
154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Доказ о испуњености услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно
важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основноj школи, да испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20). Уз пријаву доставити:
краћу биографију, доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), потврду/уверење о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику)
и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати у складу са чланом 154 став 2
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Наставник биологије

са 60% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно
важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основноj школи, да испуњава услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20). Уз пријаву доставити:
краћу биографију, доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена
фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), потврду/уверење о знању српског језика
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику)
и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати у складу са чланом 154 став 2
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Доказ о испуњавању услова здравствене и психофизичке способности - лекарско уверење, доставља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Национална служба
за запошљавање

26

| Број 966 | 29.12.2021.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МОЈА ДРУЖИНА”
11010 Вождовац
Генерала Владимира Кондића 11/7
тел. 060/5858-457
е-mail: vrticmojadruzina@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач

за рад у мешовитој групи, узраст деце
од 1,6 до 3 године
УСЛОВИ: диплома о стеченом образовању, четврти степен
средње стручне спреме, медицинска сестра - васпитач; искуство пожељно, али није обавезно; пожељно, али није обавезно
познавање рада по новим основама програма “Године узлета”.
Особине: одговорни, креативни, мотивисани за учење и усавршавање, колегијални, професионални у раду са децом и родитељима.

Васпитач деце предшколског узраста
за рад у мешовитој вртићкој групи,
узраст деце од 3 до 5 године

УСЛОВИ: диплома о стеченом образовању, завршено високо
образовање на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године или више образовање;
искуство пожељно, али није обавезно; пожељно, али није обавезно познавање рада по новим основама програма “Године
узлета”. Особине: одговорни, креативни, мотивисани за учење
и усавршавање, колегијални, професионални у раду са децом
и родитељима.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има
одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне
школе из подручја рада Машинство и обрада метала, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе 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
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има обуку
и положен испит за директора установе; 4. да има наjмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговараjућег образовања; 5. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да ниjе осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за коjе jе изречена безусловна казна затвора у траjању од
наjмање 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, против правног саобраћаjа и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкциjу, и за коjе ниjе, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има
држављанство Републике Србиjе; 8. да зна српски jезик и jезик
на коjем остваруjе образовно-васпитни рад. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност. Директор се
бира на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе у 2 (два) примерка: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију додатка
дипломе уколико се уз диплому издаје додатак по посебним прописима, оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, оверену фотокопију дозволе за рад односно лиценце за директора (уколико је поседује) - 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 дужност), доказ
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење), доказ да није осуђиван
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 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 - уверење МУП-а; доказ да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- потврда Повереника за заштиту равноправности уверење
надлежног суда да се против њега не води судски поступак 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 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
понашање, доказ о дужини радног стажа у области образовања
и васпитања (потврда о најмање осам година радног стажа у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања), доказ о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе), доказ о резултату стручно-педагошког надозора о раду кандидата (извештај просветног
саветника), уколико нема извештаја - потврда школе да није
било стручно-педагошког надзора, биографски подаци са прегледом кретања у служби. Уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Сви наведени докази саставни
су део пријаве за конкурс, морају бити оверени и не могу бити
старији од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Министар просвете,
науке и технолошког развоја врши избор директора и доноси
решење о његовом именовању у року од 30 дана од дана пријема документације, коју је доставио Школски одбор, о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Приjава на
конкурс за избор директора, заjедно са потребном документациjом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава
на конкурс за директора” на адресу Техничке школе „Нови Београд”, Омладинских бригада 25, 11070 Нови Београд. Пријава се
може доставити путем поште или предати лично у секретаријату
школе (радним данима од 10 до 13 часова).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАЈИНЦИ”
11000 Београд, Илије Петровића 12
тел. 011/3941-826

Оглас објављен 24.11.2021. године, у публикацији
“Послови”, поништава се за радно место: наставник разредне наставе у продуженом боравку. Остали део конкурса
остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
110000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Теорија уметности и
медија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању. Остали
услови за избор наставника (објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и способност за наставни
рад) прописани су Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету,
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Менаџмент културе и
медија
(реизбор)

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који исказује смисао за наставни рад, као и
да испуњава услове предвиђене чланом 84 Закона о високом
образовању.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних
и стручних радова) слати на наведену адресу Факултета или
електронски на e-mail: office@fdb.edu.rs, са назнаком „Пријава
на конкурс”. Контакт телефон: 011/2620-186.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104
email: srednjazanatska@gmail.com

Стручни сарадник - педагог

у посебним условима, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020): 1) одговарајуће високо образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
одговарајуће образовање - степен и врста образовања: Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016, 14/2020 и
17/2021) и Правилник о организацији и систематизацији послова - радних места у Средњој занатској школи (дел.бр. 1488/1
од 12.10.2021. године), односно послове стручног сарадника педагога може да обавља: професор педагогије; дипломирани педагог - општи смер или смер опште педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; дипломирани педагог;
2) да лице има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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 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. Докази о испуњености услова под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију дипломе или уверења), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци).

Медицинска сестра
у посебним условима

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020): 1) одговарајуће образовање:
средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године;
2) да лице има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 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. Докази о испуњености услова под
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
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формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију дипломе или уверења), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци);
ОСТАЛО: Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни однос. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18).
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који
буде изабран, непосредно пре закључивања уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Психолошку процену способности врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир. Пријаве на конкурс слати на адресу: Средња
занатска школа, 11090 Београд - Раковица, Вукасовићева 21а.
Контакт особа: Јасмина Тадеин (секретар школе). Контакт
телефон: 011/3594-104.

ОШ “БОШКО БУХА”
11000 Београд, 21. дивизије 31
тел. 011/2417-174

Наставник предметне наставе у
посебним условима - енглески језик
Наставник предметне наставе у
посебним условима - енглески језик
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Посебни услови рада: рад у школи за ученике за
сметњама у развоју и инвалидитетом. Поред општих услова
за заснивање радног односа прописаних Законом 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 тумачење), у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним
службама и другим организацијама у јавном сектору (“Сл.гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18 и Правилником о организацији
и систематизацији послова у Основној школи „Бошко Буха”,
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 И
140 Закона о основама система образовања и васпитања („ Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник РС” 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, односно: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије) и то:
а) студије другог степена из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који комбинује целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, васпитача и стручних сарадника. Кандидати треба да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да су држављани Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе у
посебним условима - италијански језик
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Посебни услови рада: рад у школи за ученике са
сметњама у развоју и инвалидитетом. Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом 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 тумачење), у складу са Уредбом о каталогу радних места
у јавним службама и другим организацијама у јавном секто-

ру („Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у Основној школи
„Бошко Буха” кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020) 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,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и
то: да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140
Закона, односно: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинује целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, васпитача и стручних сарадника. Кандидати треба да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да
су држављани Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверење, да није старије од 6 месеци);
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика кандидат доставља само уколико
образовање није стекао на српском језику, радна биографија
(ЦВ) доказ о здравственој споспобности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу
у ужи круг биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему
ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне које су
навели у пријавама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом
доставити лично или слати на горенаведену адресу. Сви докази
прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
јавног бележника. Лице које достави неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Пријавом
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011 3636-321, 3636-320

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Биофизика у медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички или природно-математички факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета
у Београду.

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставника за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Судска
медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Радиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Медицина и друштво
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Патолошка
физиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Патологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хигијена са
медицинском екологијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Дерматовенерологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације, предмет
Теорија и методика физичког васпитања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.9.2005. године, односно стечени научни назив доктора наука
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005.
године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад,
да имају објављене научне односно стручне радове у научним
часописима или зборницима са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка.

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Биомедицинске
науке у физичком васпитању, спорту
и рекреацији, предмет Физиологија
физичке активности.
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) – медицински факултет, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.9.2005. године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба да
имају способност за наставни рад, да имају објављен већи
број научних радова, објављен уџбеник или монографију или
оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним радовима на
специјалистичким и мастер академским студијама, у складу са
прописима којима је уређена област високог образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању, Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о
начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови,
фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о
изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду - http://
www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници наставници образац 5). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА

на одређено време од 5 година

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 19
тел. 011/269-69-31

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (урологија)

Наставник филозофије са 40% радног
времена и Естетике са 5% радног
времена

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (неурохирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет,
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима, начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
Медицинског факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду.
Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у
складу са Правилником о условима, начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
Медицинског факултета Универзитета у Београду) подносе се
Писарници Факултета (тел. 3636-320, 3636- 321) у року од 15
дана од објављивања конкурса.
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укупно 45% радног времена, на одређено
време док траје мандат директора школе

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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима се
доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
кандидати поред биографије треба да приложе (у оригиналу
или оверене копије) дипломе о стеченом образовању, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (уверење из евиденције МУП-а да није осуђиван
за наведена кривична дела, не старије од 6 месеци и уверење
из суда да није покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора - не старије од 6 месеци). У поступку
одлучивања о избору наставника комисија врши избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима које врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран
пре закључивања уговора о раду. Пријаве слати на наведену
адресу са назнаком “За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-800

Асистент за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови за избор, 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 стицање звања
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету. Студент докторских
студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8, и који показује смисао за наставни рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом или о стеченом академском
називу магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за
студенте са завршеним магистрарским студијама - потврду о
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак
радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област
Електронско пословање
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Маркетинг, односи с јавношћу и
мултимедијалне комуникације
на одређено време од 1 године

Наставник логике са етиком са 30%
радног времена и Естетике са 20%
радног времена (укупно 50% радног
времена)

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог степена студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8). Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечном оценом;
потврду да су студенти мастер академских или специјалистичких студија и биографију. Напомена: сви прилози достављају
се архиви Факултета поред папирне и у електронској форми.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања, да
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
хемија, неметали и графичарство, односно Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у огласним новинама „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана, а најкасније до краја школске
2021/2022. године

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Наука и образовање

БОР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Неготин
Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/545-189

Секретар школе

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава опште услове за заснивање радног односа који су прописани Законом 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 тумачење), као и услове прописане чл. 132 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Техничка школе Неготин дел.
број 771-2 од 15.09.2021. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да има држављанство Републике Србије; 4) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат који буде
изабран дужан је да у року од две године од дана заснивања
радног односа положи испит за лиценцу за секретара. Кандидат који има положен стручни испит за секретара, правосудни
или стручни испит за запослене у органима државне управе
или државни стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС и одштампан и попуњен пријавни
формулар достављају школи заједно са потребном документацијом. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, и то: очитану личну карту, диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, личну биографију, извод из МК
рођених не старији од 6 месеци, уверење надлежног суда да
није покренут кривични поступак не старије од 6 месеци, контакт телефон, контакт електронске адресе (мејл) и адресу пребивалишта. Доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на број телефона: 019/545-189. Пријаве
и документацију доставити у затвореној коверти, лично или
препорученом пошиљком на адресу школе: Техничка школа
Неготин, Миомира Радосављевића Пикија 9, 19300 Неготин, са
назнаком: „За конкурсну комисију – пријава на конкурс за радно место секретара школе 50%”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
Чачак

ОСНОВНА ШКОЛА
„22. ДЕЦЕМБАР”
32215 Доња Трепча

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% норме

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1) одговарајуће образовање, и то одговарајуће високо образовање сходно члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-

Бесплатна публикација о запошљавању

ник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученцима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 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 дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно- васпитни рад.

ва се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у
року од 8 дана упућују на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену способност кандидат доставља пре закључивања уговора о раду.
Уз пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије (htpp: www.mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и кратку биографију са контакт подацима
(адреса, телефон). Документацију заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом кандидати достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавни формулар и документацију треба послати на адресу школе
или предати лично у просторије школе, у затвореној коверти
са назнаком: „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз
пријавни формулар: оригинал или оверена копија дипломе о
одговарајућем образовању; потврда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиља у породици одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања 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 дискриминаторно понашање, изадато по објављивању конкурса; уверење о држављанству Републике Србије;
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Услов под бројем 2 – да запослени поседује психичку способност за рад, проверава се тако
што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену способност кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уз
пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије (htpp: www.mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају и кратку биографију са контакт подацима
(адреса, телефон). Документацију заједно са одштампаним и
попуњеним формуларом кандидати достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавни формулар и документацију треба послати на адресу школе
или предати лично у просторије школе, у затвореној коверти
са назнаком: „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ”

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1) одговарајуће образовање, и то одговарајуће високо образовање сходно члану
140 Закона о основама система образовања и васпитања и у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19),
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученцима;
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 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 дискриминаторно понашање; 4)
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривично дело насиља у породици одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања 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 дискриминаторно понашање, изадато по
објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Услов под бројем 2
– да запослени поседује психичку способност за рад, провера-

32104 Трнава
тел. 032/385-109, 386-220

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат за радно место домара треба да испуњава услове из члана чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 27/18 и др. закон
10/19 и 6/20): 1. да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о ораганизацији и систематизацији послова, да
има средње образовање браварске, столарске, водоинсталатерске, електро или машинске струке; да кандидат има положен испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници); 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 3. да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за примање и давање мита, за кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добра заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
– образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз пријави формулар: 1. извод из матичне књиге рођених са холограмом; 2.
оверен препис дипломе, не старији од 6 месеци, 3. уверење да
кандидат није осуђиван (издато од МУП-а и основног суда, по
објављивању конкурса); 4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. уверење о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат
који образовање није стекао на српском језику. Доказ да поседује психичку способност за рад са децом и ученицима проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују на психолошку процену за рад са ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања.
Доказ који се односи на физичку и здравствену способност за
рад доставља кандидат који буде изабран, и то пре закључења
уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ,
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар (навести радно место за које се конкурише) који
се може наћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs).
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати
на адресу школе: ОШ „Свети ђакон Авакум“, 32104 Трнава или
предати лично у просторијама школе, радним даном од 8.00
до 12.00 часова, у затвореној коверти са назаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17 27/18 и
др. закон 10/19 и 6/20). У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаном законом и то ако: 1.
има одговарајуће образовање сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17,
27/18 и др. закон 10/19, 6/20) и Правилнику о врсти и степену
стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 11/19),
стечено на студијама другог сепена (мастер академске студије,
мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању
од намање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
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Наука и образовање
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за примање и давање мита, за кривична дела против полне слободе, против правног саобраћаја, против човечности и других добра заштићених међународним 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
– образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз пријавни формулар: 1. извод из матичне књиге рођених са холограмом, 2.
оверен препис дипломе, не старије од 6 месеци, 3. уверење да
кандидат није осуђиван (из МУП-а и основног суда, издато по
објављивању конкурса); 4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. уверење о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат
који образовање није стекао на српском језику. Доказ да кандидат поседује психичку способност за рад са децом и ученицима проверава се тако што се кандидати који буду изабрани
у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку процену
за рад са ученицима који врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену
способност за рад доставља кандидат који буде изабран и то
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ,
адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар (навести радно место за које се конкурише) који
се може наћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs).
Пријавни формулар и потребну документацију треба послати
на адресу школе: ОШ „Свети ђакон Авакум”, 32104 Трнава или
предати лично у просторијама школе, радним даном од 8.00
до 12.00 часова, у затвореној коверти са назаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ”
Катићи
32253 Брезова
тел. 064/047-30-77

Професор математике

са 88,89% радног времена
2 извршиоца

Професор физике

са 60% радног времена

Психолог

са 30% радног времена, на одређено време

Логопед

са 20% радног времена, на одређено време

Педагог

са 50% радног времена до повратка одсутног
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): а) да
има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за 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 педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном 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 родоскврнуће, за кривично дело примање 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 дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријавни формулар потребно је доставити школи: 1) биограф-
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ске податке, односно биографију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; 2) оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (не старије од 6 месеци); кандидат
који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија; 3) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора
о раду); 4) уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак: донета наредба о спровођењу истраге;
покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 5) уверење да није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачке 3. Закона (не старије од 6 месеци); 6) уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); 7) извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са хологромом (оригинал или оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); 8)
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
Напомена: рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни
формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за _____”.
Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање приликом
одлучивања о избору кандидата конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос на неодређено време, у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од
истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 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 8 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.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос
на неодређено време”. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Непотпуне, недопуштене, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

32234 Каона, Каона бб.
тел. 032/865-003

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
БОР

Секретар школе

19210 Бор, Београдска 10
тел. 060/2727-982

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 –
аут.тумачење), кандидат за секретара школе треба да испуњава и услове из члана 139 и члана 132. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање из области правних
наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и
то: А) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
Б) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, 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,
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, 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; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. На основу члана 132 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020) лице запослено на месту секретара школе мора да има
дозволу за рад секретара (лиценцу за секретара). Поседовање
лиценце за секретара није услов за заснивање радног односа,
али је секретар обавезан да положи испит за лиценцу за секретара у року од две године од дана заснивања радног односа.
Уколико секретар не положи испит за лиценцу за секретара у
року од две године од дана заснивања радног односа, престаје
му радни однос. Секретар који има положени стручни испит за
секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да
има лиценцу за секретара.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) попуњен пријавни
формулар – одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију или ЦВ; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем високом образовању (кандидати
који су завршили студије другог степена достављају и диплому основних академских студија); 4) извод из матичне књиге
рођених са холограмом, оригинал или оверену фотокопију;
5) уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или
оверену фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса; 7) доказ о познавању српског језика –
подноси само кандидат који није стекао образовање на српском језику; 8) лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључењауговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор у складу са Законом. Конкурсна коми-

Наставник предмета Познавање робе, за
област рада Трговина, угоститељство и
туризам
са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавању услови прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019
- у даљем тексту: Закон). Поред тога, потребно је да кандидати: 1) имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања и: а) за
наставника предмета Познавање робе за област рада Трговина,
угоститељство и туризам у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020,
14/2020 и 1/2021), односно да је: дипломирани инжењер технологије; професор хемије; дипломирани хемичар; дипломирани инжењер хемије, аналитички смер; дипломирани инжењер
хемије, биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар за истраживање и развој; дипломирани
хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломирани хемичар професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани професор хемије - мастер; дипломирани инжењер технологије исхране; дипломирани инжењер прехрамбене технологије
анималних производа; дипломирани инжењер прехрамбене
технологије биљних производа; мастер инжењер технологије; мастер професор хемије; мастер хемичар; дипломирани инжењер текстилне технологије; дипломирани инжењер
хемијске технологије; дипломирани инжењер технологије
исхране; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство
Републике Србије; 5) знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у
оригиналу или овереном препису - фотокопијама. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на горнаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање по конкурсу је
8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 060/2727-982.
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32233 Вича, Вича бб.
тел. 032/864-001

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18
- аут.тумачење) кандидат за стручног сарадника - педагога
треба да испуњава и услове из члана 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и то: 1. да има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), као и у складу са Правилником 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), 2. да има психичку,
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, 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, 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; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) попуњен пријавни формулар - одштампан са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку биографију или ЦВ; 3) оверен препис/фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању
(кандидати који су завршили студије другог степена достављају
и диплому основних академских студија); 4) извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или
оверену фотокопију); 6) уверење о неосуђивањости из казнене
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; 7) уверење да није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага, не старије од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса; 8) доказ о познавању српског језика
- подноси само кандидат који није стекао образовање на српском језику; 9) лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
подноси кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључењауговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор у складу са Законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос на неодређено време, у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од
истека рока за подношење пријава упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 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 8 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.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може
да поднесе жалбу директору, у року од 8 дана од дана достављања решења о избору. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”
Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у радни
однос на неодређено време”. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени
сви докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

35000 Јагодина, Вука Караџића 4
тел. 035/8226-630
e-mail: vrticpionir@gmail.com

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање и
то високо образовање: на основним академским студијама из
научне области економских наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, дипломирани економиста, 6.2 НОКС-а, односно специјалистичким струковним студијама из научне области економских наука, специјалиста струковни економиста по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
ниво 6.2 НОКС-а; на основним студијам из научне области економских наука, у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, ниво 7.1. НОКС-а; положен стручни испит и стечено звање
самосталног рачуновође или овлашћеног рачуновође у складу са
прописима о буџетском рачуноводству; знање рада на рачунару;
најмање пет година радног искуства да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 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 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 понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: радну
биографију (ЦВ) са адресом пребивалишта, контакт телефоном
и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатака уз диплому о стеченом одговарајућем образовању
или уверење о стеченој стручној спреми; уверење о положеном
стручном испиту и стечено звање самосталног рачуновође или
овлашћеног рачуновође; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19)
и то: уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и није покренута истрага и уверење из казнене евиденције
издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а: уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о знању српског језика
на коме се остварује васпитно-образовни рад (подноси кандидат
који није стекао одговарајуће образовање на српском језику);
извод из матичне књиге рођених (нови образац са холограмом,
трајно важење); доказ о радном искуству - уверење из јединствене базе података Централног регистра обавезног социјалног
осигурања, уговор о раду или сл.

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, и
то: високо образовање (VII степен стручне спреме): а) на студијама другог степена из научне области педагошких наука
- васпитач и то: мастер академске студије (мастер васпитач),
ниво 7.1. НОКС-а, специјалистичке академске студије (специјалиста васпитач), ниво 7.2. НОКС-а, мастер струковне студије (струковни мастер васпитач), ниво 7.1. НОКС-а и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали
високо, образовање у периоду од 10. септембра 2005. године
до 7. октобра 2017. године; б) на основним студијама из научне области педагошких наука - васпитач, у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, ниво 7.1. НОКС-а,
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова односно обавеза
стицања наведеног образовања у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, са или без положеног испита за лиценцу; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 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
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 понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на кон-

курс кандидат треба да приложи: радну биографију (ЦВ) са
адресом пребивалишта, контакт телефоном и имејл-адресом;
оверену фотокопију дипломе, односно дипломе и додатака уз
диплому о стеченом одговарајућем образовању или уверење
о стеченој стручној спреми; уверење о положеном испиту за
лиценцу - дозволи за рад (стручни испит), уколико кандидат
има лиценцу; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20) и
то: уверење надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну
снагу и није покренута истрага и уверење из казнене евиденције издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а;
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о знању
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
(подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе које издаје високошколска
установа); извод из матичне књиге рођених (нови образац са
холограмом, трајно важење).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на конкурс
на формулару који се може преузети и попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним и неће бити узете у
разматрање. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији,
односно препису који мора бити оверен у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”,
број 93/14, 22/15 и 87/18) и не сме бити старија од шест
месеци. Конкурс се спроводи у складу са одредбама Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20). Конкурс ће
спровести конкурсна комисија коју именује директор. Конкурсна комисија ће у поступку одлучивања о избору кандидата
утврдити испуњеност услова 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.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор
и у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима донеће решење о избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе спровођења законом
предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити у затвореној
коверти са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни
однос за радно место _____”. Пријаве се могу поднети путем
препоручене пошиљке на горенаведену адресу: Предшколска установа „Пионир“, 35000 Јагодина, Вука Караџића 4 или
лично секретару у управној згради установе у улици Сутјеској
21, радним данима од 9.00 до 15.00 часова у току трајања
рока за подношење пријава на конкурс. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара предшколске установе радним данима од 9.00 до 14.00 часова, лично или путем
телефона број 035/8226-630.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцента или
ванредног професора за научну област
Филолошке науке, за ужу научну област
Књижевност са методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора књижевних наука и остали
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19,
6/20 - др. закони и 11/21 - аут. тумачење), Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, број
III-01-270 од 30.03.2021. године, и његовом изменом и допуном, Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број III 01-523/44 од 16.07.2020.
године и његовим изменама и допунама (доступно је на сајту
Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.php
на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника); као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању.
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Наставник у звање доцента или
ванредног професора за научну област
Филолошке науке, за ужу научну област
Методика наставе српског језика и
књижевности

ОШ “ГОРАН ОСТОЈИЋ”

одштампаним пријавним формуларом достављају школи и
то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверење
о стеченом одговарајућем образовању доказ надлежне полицијске управе да нису осуђивани 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривиичних 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 дискиминторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању
српског језика на којем ће остваривати образовно-васпитни
рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику на којем ће остваривати образовно-васпитни раду школи), радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњенсоти услова достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе.
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс наставник разредне наставе“, или предати лично у
секретаријату школе, радним данима од 8.00 до 13.30 часова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 035/8223-214. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

35000 Јагодина, Зеленгора бб.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

Наставник разредне наставе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - филолошке науке и
остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 - др. закони и 11/21 - аут. тумачење), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен
текст, број III-01-270 од 30.03.2021. године и његовим изменама и допунама, Правилником о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 од
16.07.2020. године, и његовим изменама и допунама (доступно је на сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у
звање наставника), као и непостојање сметњи из члана 72 став
4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс у папирној форми доставити:
оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), биографију са подацима о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних
радова, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су
обавезни да доставе у електронском облику, на начин утврђен
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-270
од 30.03.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду као и посебне услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 6/20 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2013 и 11/2019) и то: да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама на другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академсек студије), и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе 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
педгошких наука на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. На основу Првилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи наставу и
друге облике образовно-васпитног рада на пословима наставника разредне наставе може да изводи: професор 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 - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом
и ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
упородици, одузимање малолетног лиоца, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривиично
дело примања мита или давања мита за кривично дело из
грпе 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 дискиминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и потребну документацију, заједно са
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38218 Лепосавић, Војске Југославије бб.
тел. 028/84-260

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
или високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије) на којима је лице оспособљено за рад са
децом јасленог узраста, више образовање или средње образовање медицинска сестра – васпитач.
ОСТАЛО: Језик на коме се остварује васпитно-образовни рад:
српски. Поред општих услова за заснивање радног односа,
предвиђених у члану 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и
5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријавни формулар доставити: доказ о стручној спреми (оригинал / оверена копија дипломе); потписану биографију; оригинал / оверену копију уверења о држављанству; доказ да лице
није осуђивано правоснажном прасудом 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 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; потврда о
радном искуству у струци. Уколико кандидат нема дозволу за
рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита
за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не може бити старији
од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани канди-

дат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса достављају се установи заједно са одштампаним пријавним формуларом, лично или путем поште на горе наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб.
тел. 028/425-473, 028/425-478

Катедра за социологију
Наставник у звање ванредног професора
за научну област Социолошке науке, ужу
научну област Социологија
на одређено време 5 година

Наставник у звање доцента за научну
област Социолошке науке, ужу научну
област Социологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 74 и 75 Закона о високом образовању
Републике Србије („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон и 11/2021 - аутентично тумачење), чл. 139-153 Статута Филозофског факултета,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у
Косовској Митровици и Правилником о минималним условима
за избор у звање наставника Филозофског факултета у Косовској Митровици. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: биографију, оверене преписе диплома о стеченим
нивоима студија, списак објављених публикација, научних и
стручних радова, извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству, уверење да против кандидата није покренута
истрага нити подигнута оптужница и друге доказе о испуњености услова конкурса. Кандидати су обавезни да доставе сву
потребну документацију у електронској форми на ЦД-у и ПДФ
формату. Пријаве са потребном документацијом подносе се на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

38430 Ораховац, Видовданска бб.

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
прописане услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и чланом
122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/20), и то: да поседује одговарајуће образовање из члана
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено за наставника у подручју рада разредне и предметне наставе у основној школи и стручног сарадника и то: 1.
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групе 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 педагошких наука; лице
из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степен из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
год.; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је
прошао обуку и положен испит за директора установе; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена 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 примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
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Наука и образовање
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична
дела; да има држављанство РС; да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) кандидат доставља: 1) биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе за време трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверену фотокопију докумената
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
наставника, педагога или психолога (дозволи за рад); потврду
о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), уверење из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима за избор директора,
издато након објављивања конкурса; 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
наведена кривична дела, издато након објављивања конкурса; уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од
30 дана; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије
од шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверена фотокопија); извештај просветног саветника као
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки
надзор) уколико нема овај извештај кандидат доставља краћу
изјаву на околност недостављања извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (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 положи испит за директора школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или поштом на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Школа
нема обавезу враћања конкурсне документације.

ОШ “СВЕТИ САВА“

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ“
34240 Кнић
Војводе Стевана Книћанина 174

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Наставник економске групе предмета

Редовни професор за ужу научну област
Биологија, ужа научна област Биохемија

на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: (1)
дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера
финансијски, банкарски и берзански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области међународног пословања; (5)
дипломирани економиста-менаџер у банкарству; (6) мастер
економиста, претходно завршене основне академске и мастер
студије у области економије; да има држављанство Републике
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван 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 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 понашање; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; иплому о стеченом образовању; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС
(издат после објављивања конкурса); уверење из надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак
(издато после објављивања конкурса); извод из матичне
књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригиналу или
овереном препису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са траженом документацијом се подносе на адресу школе
са назнаком: „За конкурс - наставник економске групе предмета, замена“, Средња школа „Добрица Ерић“, 34240 Кнић,
Војводе Стевана Книћанина 174.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Сарадник у настави за научну област
Математика, ужа научна област
Математичка анализа са применама

Жеровница
38227 Звечан

у Институту за математику и информатику
Факултета на одређено време, на годину дана

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани математичар са укупном просечном оценом најмање осам (8) на студијама првог
степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на конкурс са
кратком биографијом поднети и попуњен пријавни формулар
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете као и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне
спреме; 2. психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; 3. потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена 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 примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности;
4. уверење о држављанству РС; 5. извод из матичне књиге
рођених. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
кандидата на конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања.
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњености
услова конкурса, неће се узети у обзир и разматрати. Прописану конкурсу документацију послати на адресу школе (ОШ
„Свети Сава“ у Жеровници, 38227 Звечан), или донети лично
у просторије школе, радним данима од 8.00 до 12.00 часова.
Контакт телефон: 028/662-593.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на
конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

у Институту за биологију и екологију
Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс.
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да,
све документе којима се доказују његови биографски подаци,
као и обавезни и изборни елементи за избор у звање наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа
скенирати, у пдф формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз пријаву
на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну област
Биологија, ужа научна област Екологија,
биогеографија и заштита животне
средине
у Институту за биологију и екологију
Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање
наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави
у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у пдф формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз
пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Ванредни професор за ужу научну
област Физика, ужа научна област
Атомска, молекулска и оптичка физика

Сарадник у звање асистента са
докторатом, за научну област Економске
науке, ужа научна област Општа
економија и привредни развој

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

у Институту за физику Факултета, на
одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање
наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави
у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у пдф формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз
пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за научну област Математика,
ужа научна област Алгебра и логика

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о ближим условима и поступку за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником
о условима за избор наставника Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и
сепарате објављених радова, односно радова за који поседују
потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве
на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи. Сходно Упутству за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе којима се доказују његови биографски
подаци, као и обавезни и изборни елементи за избор у звање
наставника предвиђени за одговарајуће научно поље, достави
у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у пдф формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт-диск, који се доставља уз
пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
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34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок.133

на конкурс се подносе у затвореним ковертама са назнаком
„За конкурс” поштом на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе сваког
радног дана у времену од 9 до 13 часова и/или преко телефона 034/301-815.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области Економске науке: доктор наука - економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов у
погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу,
који доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе)
да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о
високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о организацији и систематизацији послова на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити и: биографију; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница; правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни
да доставе и у електронској форми (на компакт-диску - ЦД).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет,
Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
34000 Крагујевац, Кумановска 3
тел. 034/301-815

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 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 образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,
10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); да
има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно 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 Министарства просвете науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи и то: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, односно
уверења - ако диплома није издата; уверење да није осуђиван 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 старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено 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 подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве

34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању доцента за научну
област Правне науке, ужу научну област
Еволуција права
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора
наука из научне области за који се бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на период сагласно члану 75 Закона о
високом образовању и чл. 110 и 127 Статута Правног факултета Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова, као и доказе из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању, слати на горе наведену адресу. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052, 037/448-050

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 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, 4/2021 и 17/2021) и то: 1. услови у погледу
врсте и степена образовања: одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 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, 4/2021 и
17/2021) и члану 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони,
10/2019 и 6/2020), и то: професор 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 мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу; 2. oстали услови за заснивање радног односа:
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са
чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања. 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 члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1
обавезан је да стекне ово образовање у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; да има психичку, 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад – српски језик
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит
из српског језика. Документација коју кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http:/www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију; уверење Министарства
унутрашњих послова – надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; потврда
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика (само кандидати који образовање нису
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Наука и образовање
стекли на српском језику). оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеном високом образовању; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију (није обавезно); биографију/ЦВ (није обавезно). Доказ о испуњености
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности
кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање приликом одлучивања. Пријаве у затвореној
коверти са назнаком „За конкурс за наставника разредне наставе“ достављати на горе наведену адресу, лично или поштом.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне
документације неће бити разматране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У КРУШЕВЦУ

са 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

37000 Крушевац, Косанчићева 4

Звање ванредни или редовни професор,
ужа научна област Воћарство и
виноградарство
2 извршиоца

Звање ванредни или редовни професор,
ужа научна област Ратарство и
повртарство (за предмете Гајење
поврћа у заштићеном простору, Опште
повртарство и Специјално повртарство)
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 72 став
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број
88/2017....67/2021 и 67/2021 -др. закон), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број број 88/2017....67/2021 и
67/2021 -др. закон), чланом 165 Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19,
3/19 и 4/19), чланом 5 Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу” бр. 2/18 и 4/18) и услове
утврђене Ближим критеријумима за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” број 3/17, 4/18, 5/18, 1/19,
1/20 и 2/20). Радни однос се заснива са пуним радним временом. Пријаве кандидата (образац пријаве преузима се са
wеб портала Факултета) са прилозима подносе се Пољопривредном факултету у Крушевцу, Косанчићева 4, у року од 15
дана од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс кандидати
за избор прилажу: биографију са библиографијом и пратећим
материјалом, уверење надлежне полицијске управе да против
њега није изречена правоснажна пресуда за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању, оригинал, које
је издато након расписивања овог конкурса, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука
или оверена фотокопија уверења о стеченом научном називу
доктора наука и потврду о најмање три године педагошког
искуства у високошколској установи. Кандидати прилажу и
попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звања аставника који се налази на веб-порталу
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуну обрасца
неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.
npao.ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички налог,
неопходно је да се јави администратору Факултета, на e-mail:
savic.milos@ni.ac.rs, ради благовременог отварања корисничког налога. Кандидату се препоручује да се администратору
Факултета јави најкасније 24 сата пре истека конкурсног рока.
Сву конкурсну документацију доставити у писаном и у електронском облику, на ЦД-у. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКОМЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
37000 Крушевац, Балканска 18

Предавач за област Рачунарске науке
Одсек Крушевац
на период од 5 година

УСЛОВИ: стечено високо образовање, технички факултет и
академски назив магистар техничких наука, научна област:
Информационе технологије, објављени стручни радови и
способност за наставни рад. Лица која подносе пријаву на
конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију: 1. кратку животну и радну биографију, 2. оверене фотокопије диплома свих нивоа студија, 3. очитану личну
карту, 4. за педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио 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 скупова и др.; 6. лиценце,
стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл.
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Наставник француског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и
10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста
образовања наставника и стручног сарадника у основној школи; 2) да има психичку, 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, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављење малолетног лица и 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 понашање; 4) да има држављанство републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености изнад наведених
услова, и то тачке 1, 3–5 су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник у складу са члном 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за дговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „ОСТАЛО” мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
(поред горе наведене документације и извод из матичне књиге
рођених), у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена
документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Дефектолог наставник

са одељењским старешинством, у посебним
условима, на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за рад са
ученицима са сметњама у развоју у складу са чл. 3 Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи, за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр.
17/2018, 6/2020), и то високо образовање на студијама другог
степена или на основним студијама у трајању од најмање четири (4) године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005, а у складу са чл. 140 Закона о основама
система васпитања и образовања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017,
10/2019, 6/2020); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, и против човечности и других добара заштићених међународним правом; без обзира на изречену

кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик или језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и одштампан
формулар кандидати достављају са потребном документацијом
(оверене фотокопије) о испуњавању услова из текста конкурса за радно место за које конкурише. Кандидати достављају
следећу документацују: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, не старије од три месеца; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије
од шест месеци; доказ о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
вискошколске установе, оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ “11. ОКТОБАР”
16000 Лесковац
Кајмакчаланска 24
тел. 016/242-175

Дефектолог наставник
у посебним условима
5 извршилаца

Наставник предметне наставе у
посебним условима - математика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одговарајуће високо
образовање из члана 140 а у вези са чланом 139 став 1 тачка
1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник
РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако
ментално ометене у развоју („Сл. гл. РС - Просветни гласник“,
бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/1, 11/16 и 14/2020). Послове дефектолога наставника у посебним условима може да обавља лице:
дипломирани дефектолог - олигофренолог, мастер дефектолог
који је на основним академским студијама завршио студијски
програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски
програм специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; послове наставника предметне
наставе у посебним условима - математика, може да обавља
лице: (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7)
дипломирани 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 физике - математике; (15) професор биологије
- математике; (16) дипломирани математичар - астроном; (17)
дипломирани математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани
професор математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор
математике; (26) мастер математичар - професор математике;
лице из тачке 1-26. које је стекло академско звање мастер
мора имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије). Кандидат треба да: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван 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 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 санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; уверење о стручној дефектолошкој
оспособљености за рад са ученицима ометеним у развоју са
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (за радна места на којима је предвиђено према Правилнику за школе
које образују ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,
уколико кандидат има уверење), оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу- дозволу
за рад уколико кандидат има лиценцу; извод из матичне књиге
рођених- оригинал или оверену фотокопију; уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; знање
српског језика на коме се остварује образовно васпитни рад,
уколико образовање није стечено на српском језику - доказ
одговарајуће високошколске установе за издавање таквих
докумената. Уз пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) кандидат доставља и биографске податке,
односно радну биографију (СВ), тачну адресу пребивалишта и
актуелни број фиксног или мобилног телефона, очитану личну карту. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе непосредно или путем поште на напред
наведену адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се не
враћа кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/212-701

Оглас објављен 29.09.2021. године, у публикацији
“Послови”, број 953 поништава се у целости.

ЛОЗНИЦ А
ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

15318 Мали Зворник, Краља Петра I бр. 10
e-mail: osnbrankora@mts.rs
www.osbrmz.edu.rs
тел. /факс: 015/471-923

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или области педагошких наука; лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета,
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; да има психичку, 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 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, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију кандидата
са кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона,
адресом електронске поште; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и
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непостојању дискриминаторног понашања, уверење МУП-а (не
старијеод 6 месеци); доказ да се против њега не води кривични поступак - потврда суда (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију лиценце за
директора уколико је поседује; оквирни план рада за време
мандата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате који су
претходно обављали дужност директора. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 015/471-923 или на
имејл школе: osbrankora@mts.rs.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”
15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020). Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (не старија
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења (не
старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажом 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
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и члана 24-29 Закона о раду. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом средњем образовању - IV степен - медицинска сестра - васпитач (не старија од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правоснажом 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 родоскврнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), кратку биографију. Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.
ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи на горенаведену
адресу.

НИШ
ОШ “МИЛАН РАКИЋ”

18209 Медошевац, Димитрија Туцовића 50

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабран кандидат који
испуњава услове прописане чланом 122. ст. 2. и 5, чланом 139
и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20) 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 академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно

стручне области за одговарајући предмет, 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 педагошких наука (лице под овом подтачком такође мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 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 и друга
кривична дела против службене дужности, 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; да за њега није утврђено дискриминаторно понашање у
складу са законом (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 српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора 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), уколико је
стручно-педагошки надзор обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (кандидат који је претходно обављао дужност
директора установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат с одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора може бити изабрано и лице које
испуњава услове из члана 122. став 6, члана 139 и члана 140
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања које
поседује: одговарајуће образовање за наставника основне
школе: да кандидат има стечено одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
стуковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем; 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 месеца, као ни за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
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 против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; да за њега није утврђено дискриминаторно понашање у складу са законом (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 српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручних сарадника; да има најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора 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), уколико је стручно-педагошки надзор
обављен; да има доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (кандидат који
је претходно обављао дужност директора установе у којој је
обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање). Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета (само учесник
конкурса који има завршене 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 педагошких наука); оригинал извод из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; оригинал уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6
месеци од датума објаве конкурса); оригинал или оверену
фотокопију доказа о познавању српског језика (доставља само
кандидат уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, овера фотокопије не старија од 6 месеци од
датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника (лиценцу) или уверења о положеном стручном испиту за наставника, васпитача или стручних сарадника; оригинал
доказа о неосуђиваности 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 поро-
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Наука и образовање
дици, 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, 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 (оригинали не старији од 30 дана од датума објаве конкурса); оригинал доказа о радном искуству на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања,
издата од стране послодавца (оригинал не старији од 30 дана
од датума објаве конкурса); оверену фотокопију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидат које је претходно
обављао дужност директора установе у којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање, односно оригинал доказа установе ако надзор није обављен); оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког 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 (необавезно); план рада директора за време мандата;
оригинал лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (оригинал не старији
од датума објаве конкурса). Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу. Лице које је учесник конкурса може добити додатне
информације код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве неће бити узете у разматрање. Одлуку
о избору директора школе доноси министар у року од 30 дана
од дана пријема документације. Термини изражени у овом
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни
женски и мушки род лица на која се односе.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
“ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2

Наставник дефектолог у продуженом
боравку у посебним условима
Наставник практичне наставе у посебним
условима, подручје рада Текстилство
и кожарство, образовни профил ручни
ткач
са 69,23% радног времена

Наставник предметне наставе у
посебним условима - српски језик и
књижевност

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

Дефектолог - васпитач у развојној групи

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно са одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Општи услови су предвиђени Законом о раду (“Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење). Посебни услови предвиђени су чланом 139 став 1
тачке 1)-5), чланом 140 чланом 142 ставови 1. 4. и 5. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020),
Правилником о врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 17/2018 и 6/2020), односно Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у
развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004,
10/2009, 2/2012, 11/2016, 14/2020 и 17/2021). У радни однос у
установи може да буде примљено лице које испуњава поред
услова предвиђених Законом о раду и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 и 142
став 1 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 17/2018 и 6/2020), односно
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009, 2/2012, 11/2016,
14/2020 и 17/2021); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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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,
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; да има држављанство 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 тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја подносе: доказ о држављанству
Републике Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о оспособљености за рад са ученицима са сметњама у развоју
и инвалидитетом; уверење надлежне високошколске установе о образовању кандидата из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина 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 установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно о положеним испитима из педагогије и психологије односно оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу; доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни
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,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци); доказ о знању српског језика, осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику; радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос,
пожељно). Уколико учесник конкурса не достави доказ из
тачке 4) пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. 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 способности за рад са ученицима коју
врши надлежна 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 разговор 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
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве достављати поштом на горенаведену адресу или лично, радним данима од 11-13 часова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на број телефона: 018/560-848. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 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 за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Уз пријавни формулар за конкурс,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о завршеној школи; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству; потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6
месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
јавног конкурса.

ОМШ “ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник флауте

за рад у матичној школи у Алексинцу
УСЛОВИ: услови прописани за степен и врсту образовања
наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст. 1
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20); општи услови за рад из
Закона о раду; услови из члана 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања). Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на
конкурс са биографијом, достављају: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за
завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању
уколико диплома још није издата и уверење високошколске
установе о положеним испитима (чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања); извод из матичне књиге
рођених прибављен после 27.03.2009. године (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); да лице зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе се
доставља само уколико образовање није стечено на српском
језику); уверење полицијске управе да кандидати нису осуђивани за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, који се одштампан доставља установи
заједно са потребном документацијом. Документа се предају у
оригиналу или у овереној фотокопији, путем поште или лично
у просторијама секретаријата школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона: 018/800-748. Кандидати који буду позвани од стране школе
су дужни да приступе провери психофизичких способности коју
спроводи одговарајућа филијала Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати
су дужни да у пријави наведу контакт телефон како би били
обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких
способности неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник практичне наставе инструктор вожње
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника
практичне наставе - инструктора вожње, може бити примљен
кандидат који испуњава услове прописане чланом 139, 140 и
141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговорајуће образовање према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
саобраћај (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015,
11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/201, 2/2020 и 17/2020); да
има држављанство РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
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 против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник практичне наставе машинство (ауто-механичар)
са 53% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника
практичне наставе - машинство (ауто-механичар), може бити
примљен кандидат који испуњава услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/201, 2/2020); да
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има држављанство РС; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
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 против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник енглеског језика

са 55,56% радног времена, на одређено време
ради замене запослене на породиљском
одсуству, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 6/2020); да има држављанство РС;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена 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 против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Чистачица

2 извршиоца

Чистачица

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - основно образовање; да има држављанство РС; да има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију
којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку
биографију (ЦВ); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских студија); уверење о држављанству
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију);
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену копију, уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања, школа ће минимум личних података
кандидата уступити Националној служби за запошљавање Филијала Ниш ради психолошке процене способности за рад
са ученицима, јер је иста услов за заснивање радног односа.
Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: “За
конкурсну комисију”. Све информације у вези са конкурсом могу
се добити на бројеве телефона: 018/251-225 и 069/2136-612.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ИВО АНДРИЋ”

18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб.
Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији
“Послови”, за радно место: референт за административно-рачуноводствене послове, мења се у називу радног места,
тако што уместо: референт за административно-рачуноводствене послове, треба да стоји: референт за финансијско-рачуноводствене послове. У осталом делу конкурс остаје
непромењен.

ОШ “СМЕХ И СУЗА”
18220 Алексинац, Станка Милосављевића 9

Дефектолог - наставник српског језика
(у посебним условима)
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), или на основним студијама у трајању од најмање 4
године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о изменама и допуни Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 17/2018
и 6/2020). Уз пријаву потребно је доставити: пријавни формулар (интернет страна МПНТР); диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверену фотокопију); извод из МКР (оригинал
или фотокопија са холограмом); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење (не старије од 6 месеци, доставити пре закључења
уговора); уверење о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); личну биографију
(ЦВ) са контакт подацима; доказ високошколске установе да
има образовање из развојно-педагошких предмета (најмање 30
ЕСП бодова) или положен испит за лиценцу; уверење о оспособљености наставника, односно сарадника за рад са ученицима ометеним у развоју (оригинал или оверена фотокопија). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати лично или на горенаведену адресу, са назнаком:
“За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 2

Наставник историје
УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука или образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године: професор историје; дипломирани историчар;
мастер историчар; дипломирани историчар - мастер; мастер
професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају да имају претходно завршене основне
академске студије историје. Кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), у
даљем тексту Закон: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији и основној школи; 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 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, 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; да
имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик
(уколико је образовање завршено на страном језику). Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи и то: кратку биографију
(ЦВ); диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских
студија); уверење да нису осуђивани 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци (уверење из казнене
евиденције се прибавља у Министарству унутрашњих послова,
а поврда да није утврђено дискриминаторно понашање прибавља се од Повереника за родну равноправност); извод из
матичне књиге рођених (на обрасцу са холограмом без рока
важења); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика уколико је образовање стечено
да другом језику. Сва документа достављају се у оригиналу
или у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне,
неблаговремене и неразумљиве пријаве пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве послате путем електронске поште
узеће се у разматрање само уколико су благовремене, потпуне и разумљиве и уколико су сва потребна документа послата
скенирана у ПДФ формату. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном
поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(“Сл. гласник РС”, број 87/18). Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Јелена Ђорђевић, секретар школе, број
телефона: 018/242-984.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у
предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет наставник физичког и здравственог
васпитања, члан 3. став 1 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021): професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог
физичке културе; професор физичког васпитања-дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања-дипломирани организатор спортске рекреације;
професор физичког васпитања-дипломирани кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког
васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и
физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба да
испуњава опште услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др.
закон и 6/20), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно
образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова, доказ-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. Диплому о стручној спреми стеченој на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односне групе предмета; студије другог степена из
области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
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Наука и образовање
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, на адреси:
http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља се у
року од једне а највише 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
педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен
препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оверен
препис/фотокопију); доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскрвњење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
лекарско 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.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан у делу:
„Ново на сајту”, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc);
оверен
препис/фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању; уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију;
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокопију);
доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
Црквине
36320 Тутин
тел. 020/5723-020

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образовање,
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; 3) да није осуђиван 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 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, санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски и босански језик – образовно-васпитни рад се остварује на босанском и српском језику. Докази о испуњености под
тачкама 1) и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе
се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку про-

Бесплатна публикација о запошљавању

цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија, у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на адресу школе: Основна школа “Алекса Шантић”, 36321 Црквине. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на телефон: 062/8243-798.

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, а најкасније закључно са 25.06.2023.
године

знање српског језика и босанског језика, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања; пријавни формулар. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете. Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености услова
за пријем односно заснивање радног односа слати на адресу:
Основна школа „Јошаница“ Лукаре, Лукаре бб, 36306 Лукаре, са
назнаком „За конкурс” или лично доставити школи. Пријаве које
не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и
врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног/академског назива/звања), пријаве
које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узиммати у
разматрање приликом одлучивања у поступку пријема у радни
однос. Информације поводом конкурса се могу добити на горе
наведени број телефона. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе сачињене у складу са чланом 154 став 6
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020). Разговор се обавља у циљу процене познавања струке и послова прописаних наставним планом и програмом за радно место за које је кандидат конкурисао; процене
професионалних карактеристика, вештине комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад у школи, и додатно знање
и вештине.

Наставник босанског језика

НОВИ СА Д

ОШ „ЈОШАНИЦА“
Лукаре - Нови Пазар
36300 Нови Пазар
36306 Лукаре
тел. 020/433-493

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, а најкасније закључно са 25.08.2023.
године

Наставник физике

са 30% радног времена, на одређено време до
дана престанка дужности директора школе, а
најкасније закључно са 15.08.2023. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни
однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и то да: 1) има
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 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
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
противправног 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; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду. Наставник мора имати одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Знање српског и босанског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или
високим образовањем на српском, односно босанском језику или
да је кандидат положио испит из наведених језика по програму
одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141. став 7.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020). Прописани степен и врста образовања: у
погледу степена и врсте образовања потребно је да кандидати
имају одговарајући степен и врсту образовања сходно члану 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласнику РС” - Просветни
гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Јосаница” Лукаре, дел.
број 496/1 од 10.12.2018. године, чије одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријава (пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Уз
пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити:
1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверења,
којим се доказује одговарајуће образовање, сходно члану140
Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; 2. оригинал уверење о
држављанству; 3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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, 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; 4. одговарајући доказ којим се доказује

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Секретар

на одређено време ради замене одсутог
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у
школи 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 ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 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 (српски језик). Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закључења
уговора о раду. Учесник конкурса треба да испуњава и услове
из члана 11 тачка 8 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Јован Дучић” Петроварадин број 01-400 од
23.03.2018. године, односно учесник конкурса треба да има високо образовање из области правних наука и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије); на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са попуњеним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 8 дана,
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне
службе за запошљавање “Послови”. Потребна документација:
1. оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. оригинал или оверена фотокопија уверења
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона,
уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса;
4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази морају
бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријавни формулар са документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс –
секретар”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном: 021/6433-201.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
21460 Врбас, Палих бораца 34

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19, 6/20): 1) да има одговарајуће високо образовање
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Наука и образовање
за наставника основне школе, педагога или психолога школе
стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, 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 педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука, мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године, или више образовање, за наставника
основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима образовања и васпитања у
установи, након стеченог одговарајућег образовања; 2) да има
психичку, 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, 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, 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) да је савладао обуку и има
положен испит за директора установе; 8) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву приложи: 1) препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, 2) препис или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), 3)
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, (потврду
о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања), 4) доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење – оригинал или оверена фотокопија, може и
из досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење), 5) оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правоснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, и друга кривична дела против службене дужности, 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 (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или оверену фотокопију уверење суда опште надлежности
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
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање 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 против човечности и других добара заштићених
међународним правом не старије од 6 месеци; (пријава која не
садржи наведено уверење суда опште надлежности да против
кандидата није покренут кривични поступак неће се сматрати
непотпуном), 7) уверењЕ о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци, 8)
извод из матичне књиге рођених (за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе) – оригинал
или оверена фотокопија, 9) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника
уколико га поседује), 10) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност
директора школе; 11) биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе, као и
друге прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности и друге
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доказе за које сматра да ће користити приликом доношења одлуке о избору, 12) доказ о знању српског језика (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе
овај доказ); 13) доказ о савладаној обуци и положеном испиту
за директора установе – оригинал или оверена фотокопија, уколико га поседује (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном).
Фотокопије докумената морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетну документацију доставља лично (у времену од 9 до 13 часова код секретара школе) или поштом на
адресу: Основна школа “Петар Петровић Његош” Врбас, Палих
бораца 34, са назнаком ”Конкурс за избор директора школе”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији ”Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на тел. 021/707-170.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ“
21226 Бачко Петрово Село
Др Имреа Киша 34

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове и то: предвиђене чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
88/17, 27/2018 и 10/2019 – други закон и 6/2020) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11-2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). У
радни однос у установи може да буде примљено лице које:
1) поседује одговарајуће образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 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, 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. Наведени услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова под тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи: 1) пријавни формулар (кандидат попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), одштампан; 2) кратку биографију; 3) оверене фотокопије дипломе/
уверење о школској спреми, 4) уверење о некажњавању лица,
оригинал (не старији од 6 месеци); 5) уверење о држављанству
(не старији од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; 7) доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(мађарски језик, образовно-васпитни рад се изводи на мађарском наставном језику). 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
запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку
о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатом. Неће се разматрати
пријаве које су неблаговремене, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена
стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве доставити на горенаведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује: “За
конкурс – наставник разредне наставе на мађарском наставном
језику”. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања огласа у
недељном листу “Послови”. Ближе информације могу се добити
на телефон: 021/6903-039 или на 064/8556-548.

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

Наставник практичне наставе за део
обука вожње
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; наставник
практичне наставе саобраћајне струке; саобраћајни инжењер,
односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије из саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски саобраћај и
транспорт - безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер саобраћаја, завршене основне
академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и
транспорт-транспорт; друмски и градски саобраћај и транспорт
- безбедност друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт; специјалиста струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај,
друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, завршене
основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; возач моторних возила - инструктор; инструктор вожње. Кандидат мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора
или инструктора вожње.

Наставник практичне наставе за област
саобраћаја

(за образовне профиле друмског саобраћаја)
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и
градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја,
претходно завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског
саобраћаја, саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер
саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског
саобраћаја, саобраћај и транспорт; специјалиста струковни
инжењер саобраћаја, завршене основне струковне студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај, друмски саобраћај; струковни инжењер саобраћаја, завршене основне
струковне студије у области саобраћајног инжењерства на
студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај, друмски саобраћај; наставник практичне наставе
саобраћајне струке; Кандидат поред напред наведеног одговарајућег образовања треба да има претходно стечено трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући
образовни профил друмског саобраћаја: возач моторних возила; техничар унутрашњег транспорта или техничар друмског
саобраћаја.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 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 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије и 5) да знају српски језик (језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају краћу
биографију (ЦВ) и потребну докуметацију: 1. оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, као и уверење
о специјалистичком испиту за радно место под 1), односно
диплому о стеченом средњем образовању за радно место под
бр. 2), 2. уверење из казнене евиденције МУП-а да нису осуђивани, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију) и
3. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену копију). Доказ о знању српског језика, на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. У том случају
знање српског језика се доказује прилагањем уверења о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће висо-
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Наука и образовање
кошколске установе. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима кандидата који уђу у ужи избор, врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран дужан је
да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити
поштом или лично на горе наведену адресу школе, са назнаком
“За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Саобраћајна школа “Пинки” Нови
Сад, као руковалац подацима о личности, предузимаће све
потребне техничке и организационе мере за заштиту личних
података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих
незаконитих облика обраде. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

ГИМНАЗИЈА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 22

Наставник рачунарства и информатике
Техничар одржавања информационих
система и технологија
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са чланом 2 став 1 тачка 16) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021),
односно чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији послова у Гимназији “Светозар Марковић” Нови Сад број:
01-1115/2 од 13.09.2019. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 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 којем остварује образовно-васпитни
рад. Услови у погледу образовања за радно место наставника
рачунарства и информатике: професор информатике, односно
дипломирани информатичар; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим
енергетског; дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; дипломирани инжењер за
информационе системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; дипломирани инжењер
организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе систем и технологије; дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за
управљање квалитетом; дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
економист, смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и
квантна економија; дипломирани информатичар; дипломирани
информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер;
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике;
дипломирани инжењер организационих наука - мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; мастер
математичар; мастер информатичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих
технологија; мастер инжењер организационих наука (студијски
програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); мастер професор информатике и математике; мастер инжењер софтвера; мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Лица из става 1 ове тачке која су стекла академско
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика, што доказују потврдом издатом од
стране високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет
информатичких предмета (од тога најмање један из области
Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице
које је на основним студијма у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
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матике у трајању од најмање четири семестра. Уколико школа
преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем
које испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство
и информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни
назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија
имају положено најмање пет информатичких предмета (од тога
најмање један из области Програмирање и најмање један из
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 3-5 ове тачке
утврђује министарство надлежно за послове образовања, на
основу наставног плана и програма студија, односно студијског
програма. Услови у погледу образовања за радно место техничара одржавања информационих система и технологија: IV
степен стручне спреме - електротехничке струке.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан
пријавни формулар достављају школи следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе (за радно место наставника рачунарства и информатике за лица која су стекла академско звање
мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама и доказ (потврда издата
од стране високошколске установе) о положеним испитима из
најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један
из области Програмирање и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из
области Математика); уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ
о знању српског језика - диплома о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или документ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да кандидат није осуђиван 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 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 за које није, у складу са за законом, утврђено
дискриминаторно понашање - уверење МУП-а (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс се достављају на
адресу школе: Гимназија “Светозар Марковић” Његошева 22,
21000 Нови Сад, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”
и назнаком за које радно место се подноси пријава на конкурс.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секратара
школе на телефон: 021/4721-924, 4721-928.

ПУ “ДЕТИЊСТВО”
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Помоћни кувар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Потребно је да кандидат поседује средње образовање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни формулар кандидат
треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење да није осуђиван 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 малолет
ног 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, 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 (издато од надлежног
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број телефона: 021/832-894

Спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005…13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и услове прописане чл. 139 и чланом 154 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Потребно је да кандидат поседује основно образовање (минимум),
односно нижу стручну спрему. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави:
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да није осуђиван 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 малолет ног 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, 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 (издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци). Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити
лично или поштом на гоернаведену адресу, са назнаком “За
конкурс”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу се добити на
број телефона: 021/832-894.

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, а најдуже
до 10.06.2022. године, по основу замене до
повратка одсутне запослене, која са рада
одсуствује због посебне неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и то: 1) да има стечено одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије); 4) студијама у трајању од три године
или више образовање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да није осуђиван 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 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 понашање
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци). Уколико поседује положен испит та лиценцу, кандидат доставља оверену фотокопију лиценце или уверења
о положеном испиту за лиценцу. Доказ да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу:
Предшколска установа “Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230
Жабаљ, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број телефона: 021/832-894.

Национална служба
за запошљавање

29.12.2021. | Број 966 |

41

Наука и образовање

ОШ „15. ОКТОБАР”
21469 Пивнице

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме из Правилника
о организацији и систематизацији послова у Основној школи
“15. октобар” у Пивницама. Кандидат уз пријаву доставља: уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми и доказ о неосуђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
и децом се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву је 15 дана. Пријаве слати на адресу школе или предати
лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Неурологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Судска
медицина
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Гинекологија и
акушерство
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

Услови за радна места 1 и 2: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета
Нови Сад.
Услови за радно место 3: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали
услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
чланом 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је
наставна база Факултета. За кандидате који се први пут бирају
у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на
основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета
Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1.
краћу биографију, 2. фотокопију личне карте (уколико лична
карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају
да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 3. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/
нотара), 4. списак радова и публикација (у два примерка), 5.
ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку,
6. Образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: https: //www.mf.uns.ac.rs/dokumenta.php 7. доказ о
педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности; 8. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком
“За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да доставите тачне податке за контакт.
Доказ о некажњавању, можете доставити најкасније 30 дана од
дана објављивања конкурса, обзиром на потребну процедуру
издавања предметног доказа. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Патолошка физиологија
непуно радно време (15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Патологија
непуно радно време (15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Медицинска рехабилитација
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Патологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Неурохирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Радиологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Урологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Социјална медицина
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (Дечја
хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Биохемија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

11. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Ургентна медицина
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

12. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Радиологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

13. Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну Хирургија са
анестезиологијом (Неурохирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

14. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Здравствена нега
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

15. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Здравствена нега
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

16. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Неурологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

17. Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Ортопедска хирургија и трауматологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

18. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Ортопедска хирургија
и трауматологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

19. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Микробиологија са
имунологијом
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

20. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хистологија и
ембриологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

21. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Фармакологија
са токсикологијом и клиничком
фармакологијом
на одређено време, непуно радно време
(40 сати на Факултету)

22. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Специјална
едукација и рехабилитација, на
одређено време, непуно радно време (15
сати на Факултету)
2 извршиоца

23. Сарадник у настави за ужу научну
област Специјална едукација и
рехабилитација
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

Услови 1 - 2: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за редовног
професора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
23. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 3 - 9: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 10 - 13: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању,
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 14 - 17: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из уже научне области из које се бира а који је сваки
од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном
оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени су чланом
85. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
чланом 34. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
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Наука и образовање
Услови 18 - 21: студент докторских студија са завршеним интегрисаним академским студијама медицине, који је сваки од претходних степена студија завршио просечном оценом најмање 8
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
чланом 33. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Услови 22: студент докторских студија специјалне едукације и
рехабилитације, логопедије или дефектологије, са завршеним
мастер академским студијама специјалне едукације и рехабилитације, који је сваки од претходних степена студија завршио
просечном оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђени
су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33. Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Услови 23: студент мастер академских студија специјалне
едукације и рехабилитације, који је основне академске студије
специјалне едукације и рехабилитације, модули: вишеструка
ометеност, инкузивно образовање, олигофренологија или
тифлологија, завршио просечном оценом најмање 8 (осам).
Остали услови утврђени су чланом 83. Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 32. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је
наставна база Факултета. За кандидате који се први пут бирају
у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на
основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17. и 21. Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета
Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1.
краћу биографију, 2. фотокопију личне карте (уколико лична
карта поседује чип, доставити фотокопију очитане, у случају
да нема чип, довољна је обична фотокопија и једне и друге
стране личне карте са јасно видљивим подацима), 3. оверене копије диплома (копија се оверава код јавног бележника/
нотара), 4. списак радова и публикација (у два примерка), 5.
ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку,
6. Образац упитника и Образац пријаве на конкурс се преузимају са сајта: https: //www.mf.uns.ac.r /dokumenta.php 7. доказ о
педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности; 8. доказ о некажњавању (преузима се у СУП-у). Пријаве са документацијом подносе се на Писарници Медицинског
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са назнаком
“За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Медицински факултет задржава право да контактира пријављене кандидате за случај потребе допуне документације, те вас молимо да доставите тачне податке за контакт.
Доказ о некажњавању, можете доставити најкасније 30 дана од
дана објављивања конкурса, обзиром на потребну процедуру
издавања предметног доказа. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс је објављен
у листу “Послови” 29. децембра 2021. године.

ПАНЧЕВО
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26204 Опово, Братства Јединства 14
тел./факс: 013/ 681-512

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140, 122 и
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) и
услове предвиђене Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
108/15, ) и то: да има одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који је уређивао високо образовање почев
од 10. септембра 2005. или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника,
педагога или психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, педагога или психолога, обуку и положен испит
за директора (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност); да има најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности,
да није осуђиван правоснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу документацију којом доказује да испуњава прописане услове, и то:
радну биографију са прегледом кретања у служби, диплому
или оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању (оверена фотокопија не сме бити старија
од шест месеци), уверење или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно уверење о положеном
стручном испиту за лиценцу (дозвола за рад), потврду о радном стажу са подацима о пословима и радним задацима које
је обављао, уверење о држављанству са холограмом; извод из
матичне књиге рођених подносе кандидати који су променили презиме односно име после издавања дипломе, уверење о
некажњавању из суда, СУП-а и из привредног суда; доказ да
кандидат зна језик на којем се изводи образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Докази о испуњавању услова конкурса
подносе се у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се
узети у разматрање. Одговарајуће уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима односно лекарско уверење доставља изабрани кандидат
након коначне одлуке о избору. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3. Закона, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају непосредно или
путем поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ПИРОТ
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот
Ћирила и Методија 29

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020,
у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење треба да буде издато
након расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију издаје МУП-а Републике Србије)
4) држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) члана
139 ЗОСОВ-а подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о
раду. У погледу степена и врсте образовања, потребно је да
кандидати имају одговарајуће високо образовање: дипломирани економиста - мастер, (високо образовање на студијама другог степена) или дипломирани економиста, који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Приликом подношења пријаве на конкурс,
уз попуњени пријавни формулар, и уз потписану пријаву са
биографијом (у којој се обавезно наводи да ли су вршили психолошку процену способности код надлежне службе за послове запошљавања и када су је вршили), кандидат је обавезан
да приложи следеће доказе: да има одговарајуће образовање
(оверена фотокопија дипломе или уверење о дипломирању);
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Средња
стручна школа у Пироту, као руковалац подацима о личности,
предузимаће све потребне техничке и организационе мере за

заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или случајног губитка, измена,
неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима
као и од свих незаконитих облика обраде. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку а у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима
о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт телефоном и адресом пребивалишта, подноси се на горенаведену
адресу (обавезно са повратницом) или у просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, са назнаком „Пријава на конкурс”.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на
телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу документација
се не враћа кандидатима. Неблаговремено поднете пријаве и
пријаве без потребне тражене документације неће се разматрати, као ни пријаве кандидата који не испуњавају услове у
погледу образовања, врсте и степена стручне спреме.

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ
ОДСЕК ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Сарадник у звању асистента за ужу
стручну област Енглески језик

са 50% радног времена, на одређено време
од три године

Сарадник у звање асистента за ужу
стручну област Педагошке науке
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама односно компетенцијама оцењиваће
се у изборном поступку: кандидат не сме бити правоснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из чл. 72 став 4 Закона
о високом образовању; Завршене студије другог степена у
области за коју се бира на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији
или еквивалентан научни, односно стручни назив у области за
коју се бира стечен у иностранству, нострификован у Републици Србији; кандидат мора да је сваки од претходних нивоа
студија завршио просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора да има статус студента на студијама трећег степена
- докторским студијама у области за коју се бира. Остали услови: способност за наставни рад, радно искуство и референце
сарадника утврђиваће се у складу са чл. 84 Закона о високом
образовању, Статутом АТВСС и чл. 9 Правилника о избору у
звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС
(Пречишћен текст бр. 01-1/820-7 од 01.12.2021. год. 01-1/8674 од 16.12.2021. год.). Кандидати достављају: пријаву на конкурс; биографске податке; класификоване објављене научно-стручне радове припремљене по општим библиографским
принципима, односно по упутствима за цитирање литературе
у научним часописима; релевантне научно-стручне радове;
оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; друге доказе прописане чланом 84 Закона о
високом образовању и чланом 9 Пречишћеног текста Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног
особља Академије техничко-васпитачких струковних студија
(бр. 01-1/820-7 од 01.12.2021. год., 01-1/867-4 од 16.12.2021.
год.) објављен: www.akademijanis.edu.rs. Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“, на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних
студија, Београдска 18, 18000 Ниш, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник рачунарства и информатике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања); рачунарство и информатика: професор информатике,
односно дипломирани информатичар; професор математике
и рачунарства; професор математике, односно дипломирани
математичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно
одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе,
односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих
наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани
економист, смерови: кибернетско-организациони, економска
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Наука и образовање
статистика и информатике, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; професор технике и информатике;
дипломирани математичар; дипломирани информатичар;
дипломирани информатичар - пословна информатика; дипломирани информатичар - професор информатике; дипломирани инжењер организационих наука - одсек за управљање
квалитетом; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер
информационих технологија и система; мастер дизајнер
медија у образовању; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); дипломирани
информатичар - мастер; дипломирани професор информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; дипломирани професор технике и информатике - мастер; мастер математичар; мастер информатичар;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер
инжењер информационих технологија; мастер професор технике и информатике; мастер инжењер организационих наука (студијски програм информациони системи и технологије
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); мастер
дизајнер медија у образовању; мастер професор информатике и математике; мастер професор технике информатике.
Лице из тачке 16) овог члана које је стекло академско звање
мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених
најмање пет предмета из области рачунарства и информатике
(од тога најмање један из области Програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом
од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и
информатика може да изводи и лице које је стекло академско
звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених
најмање пет предмета из области рачунарства и информатике
(од тога најмање један из области Програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика
може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не
заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1,
3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе
и лица која су стекла стручни назив струковни специјалиста,
ако у оквиру завршених студија имају положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-5 ове тачке
утврђује министарство надлежно за послове образовања, на
основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма. Кандидат треба и: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давања 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; да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређивали високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена; уверење да није осуђиван правоснажном 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
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 понашање; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од шест месеци); кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме
се остварује 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 испиту
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
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или се шаље на адресу: Економ-
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ска школа Пирот, 18300 Пирот, Таковска 24, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

Наставник економске групе предмета
(рачуноводство - 25%, финансијскорачуноводствена обука - 40%)
са 65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања): професор економске групе предмета: дипломирани
економиста; дипломирани економиста, смера финансијски,
банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани економиста у
области међународног пословања; дипломирани економиста
- менаџер у банкарству; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања 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; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар са
званичне интернет странице Министраства просвете, науке и
технолошког развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређивали високо
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена; уверење да није осуђиван правоснажном 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 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 понашање; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује 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 испиту 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 послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља
уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или се шаље на адресу: Економска школа Пирот,
18300 Пирот, Таковска 24, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
„ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ“
18332 Стрелац
тел. 010/375-186

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, у складу са члановима 140 -143 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – други закони, 10/19 и 6/20),
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области економских наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области економских наука, у складу са Правилником
о организацији и систематизацији послова Основне школе са
домом ученика „Добринка Богдановић” Стрелац; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност 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 мало-

летног 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, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 5. поседовање држављанства Републике Србије;
6. знање српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, а за лица
којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења
о стеченом одговарајућем образовању; уверење/потврду из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци; оригинал/оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених не старији од
6 месеци; доказ о знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (доказује се дипломом). Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава, врши
ужи избор кандидата, које у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Пријава са потребном документацијом подноси се лично или поштом, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за дипломираног економисту за финансијско
рачуноводствене послове” на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона 010/375-186.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, у складу са члановима 140 -143. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – други закони, 10/19 и 6/20):
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021) послове стручног сарадника – психолога може да обавља: професор психологије; дипломирани психолог – општи смер или смер школске психологије;
дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
школско-клинички психолог; дипломирани психолог; мастер
психолог; дипломирани психолог-мастер; лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са и ученицима; 3. извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима; 4. неосуђиваност 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 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 непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; 5. поседовање држављанства Републике
Србије; 6. знање српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, а за
лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не
старији од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (доказује се дипломом).
Доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина доставља изабрани кандидат у року од јед-
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не, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава, врши ужи избор
кандидата, које у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријава са потребном документацијом подноси се лично или
поштом, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за стручног сарадника - психолога” на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона 010/375-186.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20),
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе 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 педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из члана 140 става 1 тачке
1) подтачка (2) мора ди има завршене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидат треба да испуњава и услове
у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за
радно место за које конкурише: 2. да има психичку, 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, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или
давања 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; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи.
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену копију), кратку биографију - ЦВ са адресом и бројем
телефона. Доказ о знању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
- лекарско уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом достављају се у затвореној коверти
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
12305 Мелница
Војводе Пауља Матејића 27

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати за наставника ликовне културе и наставника физике треба да испуњавају следеће услове: да поседују
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове прописане чланом
139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања; Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи у оригиналу или
овереном препису / фотокопији следећу документацију: 1) потписану биографију са тачном адресом на којој живе и бројем
телефона (ЦВ), 2) извод из матичне књиге рођених; 3) уверење
о држављанству, не старије од шест месеци; 4) диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који
има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена или уверење
и оверену копију дипломе основних академских студија или
уверење; 5) доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 установи, у складу са Европским системом преноса
бодова издат од стране одговарајуће високошколске установе,
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту односно о положеном испиту за
лиценцу; кандидат који нема образовање из члана 142 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 6) уколико кандидат није стекао образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 7) доказ о неосуђиваности, не старији од шест месеци
(уверење из МУП-а); 8) доказ да није утврђено дискриминаторно понашање сагласно члану 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од стране Повереника за заштиту равнопраности не
старији од 6 месеци); 9) доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна
комисија коју именује директор утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи
избор упућује у року од осам дана на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких
способности кандидати ће бити благовремено обавештени од
стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
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, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и
траженом документацијом могу се поднети у затвореној коверти лично или поштом на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
31330 Прибој, Лимска 24

Наставник информатике и рачунарства
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) и ако: 1. има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - 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 и 3/2021); 2. има
психичку, 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, 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, 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; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик, језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2. овог
конкурса, прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци);
извод из МК рођених; доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Пријава и пријавни формулар са документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити оверене.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе.

ИПРАВКА ОГЛАСA
ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ”
Оглас објављен 08.12.2021. године, у публикацији
„Послови“ (број 963), исправља се за радно место: професор предмета Здравље и спорт и професор Образовања
за одрживи развој, и исправка гласи: Конкурс се расписује на
одређено време до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 31. августа 2022. године. Оглас у осталом
делу остаје непромењен, а одлука је саставни део конкурса.

ПРОКУПЉЕ
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме (20 сати недељно)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекао: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); студије другог степена, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; на основу студија у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе:
оверену копију дипломе као доказ о стручној спреми, уверење
да нису осуђивани, уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених. Кандидат попуњава формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом слати на адресу школе или лично доставити у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko@ptt.rs

Наставник физичког васпитања

за непуно радно време – 38 сати недељно,
место рада Прокупље и Петровац
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта и
физичке културе; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, доставити: кратку биографију, диплому о стеченом одговарајућем образовању, извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење подноси се пре потписивања уговора о раду. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије, не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I бр. 3
тел. 027/371-315, 371-533

Магационер
УСЛОВИ: Кандидат треба да има средњу стручну спрему; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање по члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20) и да је држављанин РС.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања
са 50% радног времена

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има средњу стручну спрему; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање по члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20) и да је држављанин РС.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има нижу стручну спрему; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена 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 кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање по
члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20) и да је држављанин РС.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати достављају: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из МК рођених, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, уверење
о здравственом стању не старије од 6 месеци, уверење да нису
осуђивани (не старије од 6 месеци). Рок за достављање докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса.
ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 85% педагошке норме

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
88/2017 и 10/19): да имају одговарајуће образовање, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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и ученицима, да нису осуђивани и да се против њих не води
кривични поступак за дела предвиђена чланом 139 Закона, да
имају држављанство Републике Србије, да знају српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити документа у овереним фотокопијама не старијим од 6 месеци, сем уверења о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом, које се
прибавља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаву на конкурс
заједно са потребном документацијом доставити школи лично или на адресу, у затвореној коверти са назнаком „Пријава
на конкурс - не отварати“. Непотпуна и неблаговремено достављена документација неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@mts.rs

Наставник практичне наставе –
саобраћај
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да има одговарајуће образовање, послове наставника практичне наставе у
подручју рада саобраћај за образовни профил возач моторних
возила може да обавља лице према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школа у подручју рада Саобраћај („Сл.
гл. РС“ бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019,
9/20192/2020, 17/2020 и 1/2021). Наведени Правилник се може
преузети са сајта школе: www.ts15maj.edu.rs.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе: 1. кратку
биографију (CV); 2. оригинал или оверену фотокопију диплому о стеченом одговарајућем образовању, (кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе са основних академских судија). Према Правилнику кандидати уз диплому о стеченом одговарајућем образовању достављају и диплому средње школе у трогодишњем или
четворогодишњем трајању за одговарајући образовни профил
или потврду о радном искуству у струци након стеченог специјалистичког образовања; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци) - издаје МУП), 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију), 6. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 7. доказ о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурсну комисију за радно место наставник
практичне наставе-саобраћај“ Лице задужено за давање обавештења: Милош Ђокић, секретар школе, тел. 027/329-252,
329-052 и 062/8824-224.

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027/328-256
e-mail spribak@gmail.com

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18), треба да испуњава услове утврђене Законом о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”број
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019 и 6/2020) (даље: Закон),
односно да: има одговарајуће образовање: кандидат треба да
има средње образовање односно завршену средњу школу и ли
изузетно основно образовање и радно ислкуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору (“Службени гласник РС, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018);
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети на званичној интернет страници Министарства
просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, доставља податке о адреси пребивалишта и броју телефона на
који може бити контактиран и потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријавни
формулар кандидат треба да достави следећу документацију:
доказ о држављанству Републике Србије - оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); оригинал, оверен препис
или оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању
односно о завршеној средњој школи или оригинал, оверен
препис или оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању односно о завршеној основној школи и доказ
(потврду) о радном искуству на тим пословима стеченом до
дана ступања на снагу Каталога (до 08.09.2017. године), доказ,
из казнене евиденције МУП Републике Србије, да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као ни 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, 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 (не
старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); доказ
о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); радну биографију пожељно. Доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2) Закона да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве се могу
предати поштом или непосредно на горе наведену адресу.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 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 запошљавања применом стандардизованих поступака.

ГИМНАЗИЈА
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-015
e-mail: gimnazijapk@beotel.net
www.gimnazija-prokuplje.edu.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о раду треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), као и да
имају одговарајуће образовање у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гл. РС“ бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021); 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 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,
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; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о раду треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); да имају одговарајуће
образовање – завршена основна школа; 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 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, 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; да
имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи у року од
15 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Гимназија,
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Наука и образовање
Ратка Павловића 20, 18400 Прокупље или лично у просторијама
Гимназије у Прокупљу, на адреси: Вука Караџића 1 у Пољопривредној школи „Радош Јовановић Сеља“. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, односно сведочанство о завршеној
основној школи за радно место радника на одржавању хигијене/
чистачица, уверење или потврду о неосуђиваности за законом
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ
да познају језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
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 запошљавања. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење
о здравственој способности, не старије од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб.

Медицинска сестра – техничар

са 50% радног времена (20 сати недељно)
УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 10/201988/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у радни
однос: да има одговарајуће образовање – средње образовање,
у области медицинских наука (медицинска сестра/техничар
општег или педијатријског смера); да има физичку, психичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља кандидат који је изабран, пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистач
УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 10/201988/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у радни однос: да има одговарајуће образовање – основно образовање; да има физичку, психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који је изабран, пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом из члана 139, став 1, тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и достављају: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома
о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци), да зна српски језик (важи само за лице
које одговарајуће образовање није стекао на српском језику,
тада кандидат доставља оригинал писани доказ или оверену
фотокопију да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, који издаје високошколска надлежна установа). Рок за достављање пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне и
пријаве које не задовољавају конкурсом предвиђене услове,
неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052, 329-252

Наставник машинске групе предмета,
подгрупа предмета компјутерска
графика, моделирање машинских
елемената и конструкција
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће образовање. Послове наставника машинске групе предмета - подгрупа предмета компјутерска графика и моделирање
машинских елемената и конструкција може да обавља лице
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гл. РС“,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018,
18/2018, 1/2019-испр., 9/2019, 2/2020 и 1/2021):

Наставник машинске групе предмета,
подгрупа предмета машински елементи
конструисање
са 70% норме

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Послове наставника машинске групе предмета - подгрупа предмета машински елементи и конструисање може да
обавља лице према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школа у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гл. РС“ бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 - испр., 9/2019, 2/2020 и 1/2021)

ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Наставник електрогрупе предмета,
подгрупа предмета оперативни системи

Наставник машинске групе предмета

са 75% норме

УСЛОВИ: Послове наставника електро групе предмета - подгрупа предмета оператини системи може да обавља лице према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школа у подручју
рада електротехника („Сл. гл. РС“ бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021).

Наставник електрогрупе предмета,
подгрупа предмета микроконтролери и
микрорачунари
са 54,52% норме

УСЛОВИ: Послове наставника електро групе предмета - подгрупа предмета микроконтролери и микрорачунари може да обавља
лице према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа
у подручју рада електротехника („Сл. гл. РС“ бр. 8/2015, 11/2016,
2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021)

Наставник практичне наставе –
машинство и обрада метала, за
образовни профил техничар за
компјутерско управљање ЦНЦ машина
са 90% норме

УСЛОВИ: Послове наставника практичне наставе – машинство
и обрада метала – за образовни профил техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина може да обавља лице према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школа у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гл. РС“ бр. 16/2015,
11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018,
1/2019-испр., 9/2019, 2/2020 и 1/2021)

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% норме

УСЛОВИ: Послове радног места техничар за одржавање информационих система и технологија може да обавља лице са средњим
образовањем (IV степен стручне спреме) електро струке, машинске струке или гимназије.

Чистачица
УСЛОВИ: Послове радног места чистачица може да обавља лице
са основним образовањем.
ОСТАЛО: Наведени Правилници се могу преузети са сајта школе: www.ts15maj.edu.rs. Уз пријавни формулар који се може
преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе: кратку биографију (ЦВ), оригинал или оверену фотокопију
диплому о стеченом одговарајућем образовању, (кандидати
који су стекли академско звање мастер достављају и оверену
фотокопију дипломе са основних академских судија). Уколико
је потребно према Правилнику кандидати уз диплому о стечемо
одговарајућем образовању достављају и диплому средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању у подручју
рада машинство и обрада метала или потврду од најмање три
године радног искуства на пословима одговарајућег профила
ван образовне установе (наставник практичне наставе-машинство). За радно место техничар одржавања информационих система и технологија оригинал или оверену фотокопију
дипломе одговарајуће средње школе, за радно место чистачица оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању. (документа морају бити оригинали
или оверене фотокопије не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) - издаје МУП); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика
подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи

18430 Куршумлија, Карађорђева 2
тел. 027/389-024

Наставник физичког васпитања
са 60% норме
са 50% норме

УСЛОВИ: да кандидати за наставника физичког васпитања
и за наставника машинске групе предмета (предмети из ове
области) испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – исп.,
9/2019 и 2/2020).

Техничар инвестиционог одржавања
уређаја и опреме
са 50% норме

УСЛОВИ: за техничара инвестиционог одржавања уређаја и
опреме поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду (Службени гласник РС, бр.
24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и
95/18- аутентично тумачење) и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања:, да има
стечено средње образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријавни формулар попуњава се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију или
ЦВ; оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању за наставника за наставника физичког васпитања
и за наставника машинске групе предмета (предмети из ове
области), а за техничара инвестиционог одржавања уређаја и
опреме оверен препис - фотокопију сведочанства о завршеној
средњој школи; извод из матичне књиге рођених не старији
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или
оверену копију); уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
МУП-а; лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
кандидат који буде изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду). Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и
буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања.. 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. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи на горе наведену адресу или мејл: ekonomskakursumlija@
mts.rs, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време“. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

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

Наставник практичне наставе акушерство са негом
за 50,71% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то: виша
медицинска сестра - техничар, виша медицинска сестра, виша
струковна медицинска сестра, организатор здравствене неге,
виша гинеколошко-акушерска сестра, специјалиста струковна
медицинска сестра, специјалиста струковна медицинска сестра
- бабица, дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша медицинска сетра интернистичког смера виша медицинска сестра
хируршког смера, виши медицински техничар, дипломирани
организатор здравствене неге, диломирани организатор здравствене неге-мастер, мастер организатор здравствене неге; ова
лица треба да имају претходно стечено средње образовање
у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил за гинеколошко-акушерску сестру (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије, не
старије од 6 месеци; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
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условна 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање.

Чистачица
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то основна
школа (оригинал диплома/сведочанства или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије (не старије од 6
месеци); знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторно понашање на
страни кандидата, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати су дужни да доставе: доказ о
држављанству (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве слати на горе наведену адресу. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ
11300 Смедерево, Слободе 3
тел. 026/617-383

Наставник за извођење наставе
географије

на одређено време до повратка запосленог
са боловања
УСЛОВИ: у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020,
14/2020 и 1/2021); психичка, физичка и здравствена способност за рад у установи; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије; знање српског језика. У поступку одлучивања о избору наставника географије конкурсна комисија
ће извршити ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да
достави доказе о испуњавању услова конкурса: доказ о одговарајућем образовању, доказ о неосуђиваности (прибавља се
у МУП-у) и доказ о држављанству Републике Србије (оверене
фотокопије или у оригиналу). Кандидати са завршеним мастер
студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности (лекарско уверење)
подноси се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати у поступку избора кандидата. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу
школе: 11300 Смедерево, Улица слободе 3. Рок за пријаву на
оглас: 8 дана од дана објављивања. Телефон: 026/617-383.
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ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/641-290

Олигофренопедагог – дефектолог

на одређено време до преузимања односно до
коначности одлуке о избору кандидата,
а најкасније до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) и о испуњавању
следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије, да нису осуђивани 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о испуњености прва три услова
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености
услова-психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора
о раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доставити са осталом документацијом
на горенаваедену адресу. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу Националне
службе за запошљавање „Послови”, препорученом пошиљком
поштом или лично у секретаријату школе (од 8 до 14 часова).

Наставник енглеског језика

за 10% радног времена, на одређено време до
преузимања односно до коначности одлуке о
избору кандидата, а најкасније до 31.08.2022.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о и испуњавању
следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије, да нису осуђивани 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о испуњености прва три услова
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености
услова-психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора
о раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доставити са осталом документацијом
на горенаведену адресу. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу Националне
службе за запошљавање „Послови”, препорученом пошиљком
поштом или лично у секретаријату школе (од 8 до 14 часова).

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/641-290

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију) о и испуњавању
следећих услова: одговарајуће образовање, држављанство
Републике Србије, да нису осуђивани 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености прва три услова
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о испуњености
услова-психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора
о раду. Попунити пријавни формулар који се може преузети са

званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доставити са осталом документацијом
на горенаведену адресу. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у листу Националне
службе за запошљавање „Послови“, препорученом пошиљком
поштом или лично у секретаријату школе (од 8 до 14 часова).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”
11420 Смедеревска Паланка
Трг хероја 21
тел. 026/317-194

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања (у складу
са чланом 140 став 1, 2, и 3 Закона о основама система образовања и васпитања), наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за 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 педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; 2) поседовање одговарајућег
радног искуства на пословима образовања и васпитања (у сладу са чланом 122, став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања). Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има: образовање из члана 140 ст. 1 и
2 овог закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; потребна
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
лице које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања; лице за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лице које није
осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ
или 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; дозвола за
рад, обука и положен испит за директора. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност престаје дужност директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
потврду о радном искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Пријава на
конкурс обавезно треба да садржи све потребне податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон (адресу електронске поште уколико је
кандидат поседује), попис документације која се доставља уз
пријаву као доказ о испуњености тражених услова. Кандидат
попуњава и пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар прилаже заједно са пријавом на кон-
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Наука и образовање
курс за избор директора. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно
предата Установи пре истека рока утврђеног у конкурсу или
је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке на адресу: Трг хероја 21, у Смедеревској Паланци.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад установа не ради, рок
истиче истеком првог наредног радног дана. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Након
целокупног спроведеног поступка за избор директора министар бира директора у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Управни одбор и доноси решење
о његовом именовању, о чему Установа обавештава сва лица
која су се пријавила на конкурс. Додатне информације о конкурсу кандидати могу добити у правној служби предшколске
установе „Чика Јова Змај” или позивањем броја 026/317-194.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“

25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322, 810-342

Наставник физике

на мађарском наставном језику,
за 30% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139,
140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број: 88/2017, 27/18 - и др. закон,
10/19, и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13, 18 и 11/19), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140-142 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена 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 родоскрнуће, за кривична дела примања или давања
мита, з 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 утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Р Србије, да
зна мађарски језик (ако одговарајуће образовање није стечено на језику на којем се остварује образовно васпитни рад или
је положио мађарски језик по програму одговарајуће високе
школске установе).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – део: Ново на сајту), 2. кратку
биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима – подноси се пре закључења уговора о раду, 4.у верење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију) не старије од 6 месеци. 5. извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверну фотокопију),
6. уверење муп -а о неосуђиваности не старије од 6 месеци (
оригинал или оверену фотокопију) – да није осуђиван правоснажном 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 родоскрнуће, за кривична дела примања или давања 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 утврђено дискриминаторно понашање, 7. доказ о здравственој способности – лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре
закључења уговора о раду), 8. оверену фотокопију дипломе о
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
мађарски језик по програму одговарајуће високе школске установе). Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаве
слати на горенаведену адресу. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана се упућују на психолошку
процену способности за рад са ученицима које врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
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року од 8 дана од дана обављеног разгоовора са кандидатима.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурну комисију” на горе
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара или директора школе на телефон 025/810322, 810-342.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/552-373

Наставник туристичке групе предмета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017.....1/2021).

Наставник практичне наставе за
образовни профил модни кројач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 и чланом 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19) и
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 19/15, 9/19...14/2020).

Наставник правне групе предмета
са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19), односно стечено образовање: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне академске и мастер студије из области правних наука.

Наставник немачког језика
са 62% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19), односно стечено образовање: професор немачког језика и књижевности; професор,
односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности; професор енглеског
језика и књижевности и немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно
профил Немачки језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност); мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске
студије из области предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик
и књижевност; Немачки језик.

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) односно стечено звање:
(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 физичког 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 васпитања и кинезитерапије; (11) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву за учешће на конкурсу учесници су дужни да доставе оригинале или оверене
копије следећих докумената: 1) диплому, односно уверење о
стеченом образовању уколико није издата диплома; 2) уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 3) уверење
о некажњавању које издаје МУП (не старије од шест месеци);
4) доказ да знају српски језик (доставља само кандидат који
образовање није стекао на српском језику, 5) попуњену пријаву
која се преузима са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Лекарско уверење изабрани кандидат је
дужан да достави пре закључења уговора о раду. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе
лично или путем поште, на адресу: Средња школа „Др Ђорђе
Натошевић“, Трг слободе 2а, Инђија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22322 Нови Карловци, Главна 31
тел. 022/584-014

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чл. 139
и 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018,
11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021);
2. уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат није осуђиван 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 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 дикриминаторно понашање (документ се прибавља из казнене евиденције МУП-а); 4. уверење о
држављанству РС; 5. да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ о испуњености овог услова у
обавези су да доставе само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 6. уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води
кривични поступак.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је поднети следећа документа: кратку биографију,
диплому о стеченом образовању, држављанство Републике
Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије
од шест месеци) и уверење из суда (не старије од шест месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије документа, оне
морају бити оверене. Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на
адресу: ОШ „Слободан Бајић Паја”, 22322 Нови Карловци, Главна 31 или лично у секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се секретаријату школе, на телефон: 022/584-014.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША”
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/2435-100

Наставник историје

са 60% радног времена
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетно лице;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - за наставнике и стручне сараднике; да
има одговарајуће образовање, прописану стручну спрему; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајњу 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 про-
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тив 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.
Посебни услови: наставник историје: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер
треба да имају завршене основне академске студије историје.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: кратку
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење да лице није кажњавано или осуђивано (не старије од
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених. Кандидат мора да има доказ
о завршеној школи на српском наставном језику. Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији,
односно препису који мора бити оверен у складу са Законом
о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Кандидати достављају
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”, лично или на адресу: Техничка школа „Миленко Веркић Неша“, Школска 8а, са назнаком
“Пријава на конкурс”. Телефон за информације: 022/2435-100.
Одлуку о о избору кандидата донеће 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 у Националну службу за запошљавање
у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Одлука о избору кандидата ће бити донета
у законском року.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ ”ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”
22400 Рума, Главна 69
тел./факс: 022/472-035

Оглас објављен 15.12.2021. године у публикацији „Послови” број 964 исправља се у називу радног места, тако што
уместо: стручни сарадник педагог - секретар установе, треба
да стоји: стручни сарадник - педагог; и у делу огласа: уместо 8
дана од дана објављивања огласа, треба да стоји: 8 дана од дана
објављивања исправке огласа због назива радног места.

СУБОТИЦА
ОШ ”СВЕТИ САВА”

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Наставник математике

за рад у одељењима на српском језику
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), у радни однос за наведена радна места може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степене из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;2) поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 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 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5)
да има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски језик
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1)-2) и 4)-6) саставни су део
пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а
доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштам-
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пан формулар са документацијом из тачака 1)-2) и 4)-6) кандидати достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „10. ОКТОБАР“
24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21

Наставник разредне наставе

на српском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/), потписану биографију (Curriculum vitae), оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије или оверену фотокопију, извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију, доказ да нису осуђивани 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 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 санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; лекарско уверење којим се доказује
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју
је именовао директор школе, Решењем, дел. бр. 01-885/21 од
16.12.2021. године. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упутиће се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија ће обавити разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и донети решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Кандидат који учествује
у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног
лица у школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу
са законом. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Јована Павићевић, 024/548-425. Непотпуне и неблаговремено
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
Оглас објављен у публикацији “Послови” од 22.12.2021.
године бр. 965 исправља се за радна места: наставник
математике на мађарском наставном језику, наставник енглеског језика, наставник стручних предмета у подручју рада Саобраћај, на мађарском наставном језику, са 46% радног времена,
наставник економске групе предмета са 70% радног времена,
наставник физичког васпитања за рад у одељењима на српском
и мађарском наставном језику, тако што се уз називе радних места додаје: на одређено време до повратка одсутног запосленог.

ОШ “ПИОНИР”
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15

Спремачица-чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
треба да има: 1) одговарајуће образовање - завршено основно
образовање, 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење и психолошка
процена способности за рад са децом), 3.) доказ да није осуђиван (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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); 4.) држављанство
Републике Србије; 5.) да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, по
истеку рока за пријављивање. Тестирање кандидата у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима врши надлежна здравствена установа. Докази о испуњености услова под тач. 1) и 4) подносе се уз пријаву на конкурс,
а под тачком 2) и 3) пре закључења уговора о раду, а доказ под
тачком 5) овог члана прибавља установа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе и: кратку биографију, оверен препис (фотокопију) дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију). Пријаве за конкурс слати на адресу:
ОШ „Пионир” Стари Жедник, 24224 Стари Жедник, Владимира
Назора 15. Рок за подношење пријава је 8 дана објављивања
конкурса. Непотпуне и благовремене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос могу бити примљени кандидати који
испуњавају следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, и то: средње образовање било које врсте у трајању од 3
године; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност 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 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 за лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: оригинал или оверену фотокопију доказа о држављанству (уверење о држављанству), оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
МУП-а (не старије од 6 месеци), доказа о знању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад - доказ да
је кандидат средње, више или високо образовање стекао на
српском језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о знању
српског језика је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на српском језику
испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом обра-
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Наука и образовање
зовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност
овог услова). У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Иван Милутиновић“, Београдски пут 50, 24000 Суботица. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 024/671-180.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ИВАН САРИЋ”

24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
122, 123, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020- даље: Закон), и
то: 1. одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона за наставника ове врсте школе, односно средње
стручне школе за подручја рада Машинство и обрада метала,
Електротехника, Саобраћај и металургија; педагога и психолога, а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; (лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има 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 прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. дозвола
за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога или
психолога, 3. да је савладао обуку и да има 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), 4. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 5. да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6. држављанство Републике Србије, 7. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 8.
да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 1. оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона, 2. оверену копију
доказа о дозволи за рад наставника или стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе, 3. доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, 4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима, 5. уверење да лице није осуђивано, у складу са
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, 6. оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, 7. оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци, 8. доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој школи или факултету на српском
језику или уверење о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе), 9. оверену
копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања достављају лица
која су претходно обављала дужност директора, 10. биографију са кратким прегледом радних ангажовања, 11. предлог
програма и плана рада директора школе. Директор школе
се именује на период од 4 године. Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност. Директору
који не положи испит за директора у року од две године од
дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Докази о испуњености услова који се подносе при конкурисању
за избор директора, морају бити у оригиналу или овереној
фотокопији. Копије доказа које се подносе при конкурисању
за избор директора оверавају се од стране надлежног органа,
у супротном, неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона на српском језику, 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

Бесплатна публикација о запошљавању

конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Техничка школа
„Иван Сарић“ (са назнаком „Конкурс за избор директора“), Трг
Лазара Нешића 9, 24000 Суботица. Информације о конкурсу
могу се добити путем телефона број: 024/552-031.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19,
6/20), и то: да имају одговарајуће образовање, у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник
РС”, 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, 4/2021); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља кандидат изабран по конкурсу пре закључења уговора о
раду); да нису осуђивани 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 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 њих
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашаање, да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (односи се на кандидате који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати уз одштампан формулар који преузимају
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, треба да доставе следећа документа:
оригинал диплому или оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству Републике Србије или оверену копију (не старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности или оверену копију (не старије од 6 месеци);
доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); потписану
биографију или ЦВ. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Пријаве се подносе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се
узети у разматрање. Потребну документацију са одштампаним
пријавним формуларом доставити лично у просторији секретаријата школе од 08.00 до 14.00 часова или на адресу школе, у
коверти са назнаком „За конкурс”. Ближе информације могу се
добити у секретаријату школе, лично или позивом на телефон:
015/431-129.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ“

15000 Шабац, Масарикова 29
тел. 015/350-274

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона
о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлуке УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне
услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и др. Закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада економија,
право и администрација (“Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020 и
1/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“
Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021),
и то: 1. стечено одговорајаће високо образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-

тања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон,
10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовањедо 10. септембра 2005. године; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казназатвора 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, противправног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за ко је није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем
остварује образовн оваспитни рад. Услови из тачке 1), 3)-5)
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада и саставни су део пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду. Уз одштампан, попуњен и својеручно потписан пријавни
формулар који кандидат може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС (http://www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о дипломирању уколико диплома није издата, оверену копија или оригинал уверења о држављанству (не старије
од 6 месеци), оверену копију или оригинал извода из матичне
књиге рођених, очитану личну карту или копију личне карте,
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци) и доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). У складу са чланом 139 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020), доказ да кандидат има психичку, физичку и здравственуспособност за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријаве за конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање ”Послови”. Непотпуне и нееблаговремене пријаве,
као и пријаве чије копије докумената нису оверене од стране
надлежног органа неће бити узете у разматрање. Кандидати
одштампан, попуњен и својеручно потписан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs), уз
потребну докуменатацију, достављају на адресу: Економска
школа „Стана Милановић”, Масарикова 29, 15000 Шабац. Особа за контакт: Јелена Глишић, тел. 015/350-274.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5
тел. 031/812-341

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI ССС, више образовање.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII ССС, високо образовање.
ОСТАЛО: У радни однос на радном месту васпитача може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег образовања, и то: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије) или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године - васпитач, у складу са Законом; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна завора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела
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насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно- васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције које издаје организациона јединица МУП-а, не старије од
6 месеци); Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве са потписаном биографијом
и контакт подацима послати на адресу: Светосавска 5, Пожега.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Предшколске установе и путем телефона: 031/812-341.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 031/512-596

Наставник металуршке групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - oдлука УС РС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), пријављени кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). а) Кандидат
пријављен за радно место наставника мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме
прописану: за радно место под редним бројем 1: у складу са
чланом 5 став 1 тачка 59) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и
металургија (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
8/2015, 19/2015 и 8/2017) - за радно место наставника металуршке групе предмета, б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично дело 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; г) да 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. Документација се доставља у оригиналима не старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама и не враћа се кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве доставити
на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице,
са назнаком „Пријава за конкурс за радно место наставника
металуршке групе предмета”. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 031/512-596. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију и ЦВ (радна биографија), у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ ЛУНЕ”
31204 Каран
Краља Александра Карађорђевића бб.
тел. 031/803-243
e-mail: os.karan@hotmail.com

Домар - мајстор одржавања
са 76% радног времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, и то: средња школа (III,
IV или V степен стручне спреме, електро, машинске, металуршке, столарске или водоинсталатерске струке). 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна 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 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; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање
држављанства Републике Србије; 5. знање језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2) доказ о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,
не старију од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, у складу са одредбама члана
139) став1) тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверену фотокопију уверења, не
старију од месец дана). Образац пријаве под називом „Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Основна школа „Миодраг Миловановић Луне”, 31204
Каран, Краља Александра Карађорђевића бб, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара
школе преко телефона: 031/803-243.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ”
31000 Ужице
Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 30 дана),
3) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), 4) оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци само
учесник конкурса који је променио презиме односно име после
издавања уверења односно дипломе). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачака 1, 2, 3, 4 и 5 пријава се сматра
непотпуном. Образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Слободан Секулић”
Ужице, Улица норвешких интернираца 18, са назнаком „За
конкурс”. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Неблаговремене, непотпуне и
неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на које се односе.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за научну
област ИМТ, ужа научна област
Информационе технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области, који је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање 8. Општи предуслов: кандидати
морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
124е ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати уз пријаву достављају: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног органа (полицијске
управе) да нису осуђивани за кривична дела прописана чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е ст. 1 Статута
Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против кандидата
није покренута истрага и да није подигнута оптужница; оветрене фотокопије диплома или уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација;
друге доказе којима се доказује испуњење услова прописаних
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Педагишког факултета у Ужицу; доказ о
педагошком искуству са навођењем послова које је кандидат
обављао ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако кандидат има педагошког искуства. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на ЦД). Конкурс је отворен 15 дана (од дана
објављивања у публикацији „Послови” преко Националне
службе за запошљавање). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима са назнаком “За
конкурс”, доставити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу,
Трг Светог Саве 36.

ВАЉЕВО

Кувар

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
поседује четврти/трећи степен стручне спреме по занимању
кувар/посластичар; 2) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3)
да има држављанство Републике Србије и 4) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 5) да
има психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Уз одштампан и попуњен образац пријавног формулара са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати достављају: 1) оригинал или оверену фотокопију дипломе о поседовању одговарајуће стручне спреме (не старија од 6 месеци); 2) оригинал
доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник угоститељске групе предмета
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема VI степен, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама - наставник угоститељске групе предмета - куварство,
испуњеност услова по прописима Закона о раду као и услова
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потрбну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Документација потребна за конкурс:
1. оверена копија дипломе о стеченом образовању (диплома
о завршеном средњем образовању за образовни профил кувар
и диплома о стеченом вишем образовању, сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама - наставник угоститељске групе предмета - куварство); 2.уверење да кандидат није осуђиван, оригинал или оверену копију; 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверену копију; 4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију; 5. кратак ЦВ
кандидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање,
применом стандардизованих поступака у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања, по рас-
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Наука и образовање
пореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом
за запошљавање о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати језикна коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају се на горе
наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-462

Професор економске групе предмета
УСЛОВИ: За радно место професора економске групе предмета кандидат треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и
6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство, туризам (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16,
2/17, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21) 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 степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005.године; изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван 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 родоскврнуће, за кривично 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 дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс,
кандидат треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним
биографским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
4) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 5) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старији од 6 месеци од дана објављивања конкурса);
6) уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса) да није осуђиван; 7) уверење из основног суда
(не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса) да се
против њега не води кривични поступак; 8) доказ о познавању
Српског језика на коме се остварује образовно - васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а
доказ треба да буде издат од стране високошколске установе за
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање,
као и непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горе наведену адресу.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на
телефон број: 014/221-462.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Наставник физике
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018 др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће образовање за наставнике према чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник”, број 88/17, 27/2018
- др закон, 10/2019 и 6/2020) и чл. 2 тачка 14 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2. да кандидати имају псичичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
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насиље у породици, одузимање малолетног лца, запуштање
и злостављање 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије;
5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 заједно са одштампаним, попуњеним пријавним формуларом доступним на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а доказ из тачке
2 достављају пре закључења уговора о раду. Кандидати су
дужни да уз одштампан, пријавни формулар доставе и: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или
оверену копију уверења о стеченом високом образовању ако
диплома није уручена; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију уверења о неосуђиваности за кривична за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лца, запуштање и злостављање 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 за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6
месеци. Доказ о познавању српског језика (потврда, уверење)
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку процену способност за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе или
телефоне, које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос, обавиће конкурсна комисија коју именује директор школе, по пријему резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, у просторијама Ваљевске гимназије,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази,
у оригинал или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. Лице за давање обавештења о јавном
конкурсу је Јелена Бељић, секретар школе, тел. 014/221-622.
Пријаве са доказима о испуњености услова доставити лично у
секретаријат школе радним данима од 10.00 до 13.00 сати или
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

физичку и здравствену способност за рад са децом; III да није
осуђиван 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 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; IV да има
држављанство Републике Србије; V да зна српски језик.

В РА Њ Е

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАДИЧИН ХАН

ПУ „НАША РАДОСТ“

17530 Сурдулица, Југословенска бб.
тел. 017/825-714

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: I да
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 122 чланом139 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), у даљем тексту: Закон, односно да има
одговарајуће високо образовање и то: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе 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 педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; кандидат који има образовање из тачке 1 подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; 3) изузетно, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем. Кандитат који има образовање васпитача или стручног сарадника из члана 140 ст. 1
и 2 Закона (тачка 1) и 2) овог конкурса) мора да има још: дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговрајућег
образовања. Кандидат који има образовање васпитача или
стручног сарадника из члана 140 ст. 3 Закона (тачка 3) овог
конкурса) мора да има још: дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговрајућег образовања. II Да има психичку,

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: пријаву са биографским подацима; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу или стручном испиту; фоказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; доказ о знању српског језика (подносе само
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом
језику); уверење односно извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат за директора није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 3 конкурса-члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основа система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежног основног и вишег суда да против кандидата
за директора није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето
решење о одређивању притвора; 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
положи испит за директора установе); оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) - ако
кандидат поседује; оригинал или оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате на конкурсу који
су претходно обављали дужност директора установе). Докази
о испуњености услова из ставова I, III, IV и V конкурса подносе
се из пријаву на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спососбности за рад са децом и ученицима (услов из
става II) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора.
Приложена документација не сме бити старија од шест месеци.
Пријаве са потребном документацијом доставити на горнаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити у
Правној служби ПУ „Наша радост” на телефон: 017/825-714.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок у коме ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса је 8 дана од дана достављања Решења министра о
именовању директора.

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017-474-095

Професор саобраћајне групе предмета
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и
95/18), испуњава и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 - др. закон и
6/20). Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку, 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 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, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописаних услова и то: оверену фотокопију уверења
или дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању
(кандидати који су завршили други степен студија достављају
и оверену фотокопију дипломе са основних студија), оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не
старији од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од шест месеци), оригинал уверења о неосуђиваности, оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу (само уколико кандидат има
положен испит). Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способ-
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ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој
способности, не старије од шест месеци. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним
формуларом, достављају школи, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију - професор
саобраћајне групе предмета”, на горе наведену адресу, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације
могу се добити на телефон 017/473-900.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

17537 Божица, Сурдулица
тел. 064/811-5999

Наставник енглеског језика

са 33,33% радног времена, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка
процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба
послати на адресу: Основна школа „Свети Сава” Божица, Божица бб., 17537 Божица. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона 064/811-5999.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
17525 Трговиште, ЈНА 24
тел. 017/452-102

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 139 ст. 1 тачка 1),
2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020 и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о организацији и систематизацији радних
места у Предшколској установи “Полетарац” Трговиште и то
стечено високо образовање из области економских наука: на
основин академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
које уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, додатна знања рад на рачунару,
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом, 3) није осуђивано правоснажном 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 родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе. против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна
језик на коме се остварује васпитно образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи “Полетарац” Трго-
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виште, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверену
фотокопију дипломе не старију од 6 месеци), доказ да нису
осуђивани правоснажном 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 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 изуречену санкцуију и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а, не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(уверење које није старије од шест месеци оригинал), извод
из матичне књиге рођених (са холограмом оригинал), доказ о
знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање да другом језику, уверење надлежног основног и вишег суда да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице која није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за кривична дела члана 139 став 1 тачка 3)
Закона (оригинал, не старије од 6 месеци), доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом (лекарско уверење) не старије од 6 месеци, пријаву са биографским
подацима. Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови” на адресу: Предшколска установа “Полетарац” Трговиште,
ЈНА 24, 17525 Трговиште (конкурс за пријем у радни однос на
неодређено време дипломирани економста за финансијско-рачуноводствене послове). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити у сектору за правно-административне послове
ПУ “Полетарац” лично или на телефон 017/452-102.

тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, као и кратку биографију (ЦВ). Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Лице које буде изабрано по
конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о здравственој способности, пре закључења уговора о раду. За радно место васпитач може бити примљено лице без лиценце
уз обавезу да исту стекне у року од најкасније 2 године од
дана заснивања радног односа. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом треба доставити поштом или лично предати на
адресу: Предшколска установа „Пчелица“ Владичин Хан, Ратка Павловића 1б, 17510 Владичин Хан, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Пријавом на конкурс кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Кандидати који не буду изабрани,
документацију могу преузети код секретара установе, на горе
наведеној адреси. Контакт телефон установе: 017/473-333
или 017/473-658.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

Наставник за избор у звање за научну
област Менаџмент и бизнис, ужа научна
област Менаџмент

Васпитач

Наставник за избор у звање за научну
област Менаџмент и бизнис, ужа научна
област Туризам и хотелијерство

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића 1б
тел. 017/473-333, 017/473-658

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитаче високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије) и специјалистичке струковне студије по прописима
који су уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 07.октобра 2017. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање
и положен испит за лиценцу.

Пословни секретар
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама или судијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године у обиму од најмање 240 ЕСПБ, на основним студијама од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
- дипломирани правник, знање рада на рачунару.

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће
образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 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, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву доставити:
oверен препис или оверену фотокопију дипломе (сведочанства) или уверење у оригиналу или овереној фотокопији о
одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова не старије од шест месеци, уверење о
положеном испиту за лиценцу (где се тражи као услов), сва
документација уз пријаву доставља се у оригиналу или овереној фотокопији. Kандидати попуњавају пријавни формулар
који преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-

ЗАЈЕЧАР
УНИВЕРЗИТЕТ „МЕГАТРЕНД“
БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Парк шума Краљевица бб.

2 извршиоца

Наставник за избор у звање за научну
област Економске науке, ужа научна
област Економија
2 извршиоца

Наставник за избор у звање за научну
област Економске науке, ужа научна
област Финансије и банкарство
2 извршиоца

Наставник за избор у звање за научну
област Економске науке, ужа научна
област Маркетинг
Наставник за избор у звање за научну
област Правне науке, ужа научна област
Пословно право
Наставник за избор у звање за научну
област Филолошке науке, ужа научна
област Пословни страни језик (немачки
или француски или руски)
Наставник за избор у звање за научну
област Рачунарске науке, ужа научна
област Информационе технологије
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање и заснивање радног односа наставника, поред завршених докторских
студија из области за које се бирају у звање, треба да испуњавају и услове прописане чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/18, 67/19
и 6/20), чланом 94 Статута Факултета за менаџмент Зајечар и
одредбама Правилника о избору наставника и сарадника на
Факултету за менаџмент у Зајечару. Приликом пријављивања
на конкурс кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених, односно венчаних уколико је настала промена презимена; уверење о држављанству; оверене фотокопије диплома о
свим завршеним нивоима студија из области за које је конкурс
објављен, не старије од 6 месеци; одлуку о претходном избору
у звање са факултета/универзитета; биографију са библиографијом у штампаном и електронском облику- на компакт-диску у word формату и пратећим материјалом (списак до сада
публикованих научних, односно стручних радова објављених
у научним часописима или зборницима са рецензијама); уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; пријаву на конкурс, са назнаком
за које се радно место конкурише, у слободној форми. Пријаве које не садрже наведену документацију неће се узимати у
разматрање. Факултет задржава право да тражи додатну документацију од кандидата. Пријаве са потребном документацијом
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Наука и образовање
кандидати подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Факултет за менаџмент Зајечар, Парк шума
Краљевица бб, 19000 Зајечар или путем електронске поште:
dekanat@fmz.edu.rs. Обавештења се могу добити на: 019/430800, имејл: dekanat@fmz.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ „МЕГАТРЕНД“
БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
ЗАЈЕЧАР

19000 Зајечар, Парк шума Краљевица бб.

Сарадник за избор у звање за научну
област Економске науке
3 извршиоца

Сарадника за избор у звање за научну
област Менаџмент и бизнис
3 извршиоца

Сарадник за избор у звање за научну
област Правне науке
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање и заснивање радног односа сарадника, поред завршених основних
академских студија, мастер академских студија и уписаних
докторских студија, треба да испуњавају и услове прописане
члановима 82-85 Закона о високом образовању (“Сл. гл. РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20), чланом 94 Статута Факултета за менаџмент Зајечар и одредбама
Правилника о избору наставника и сарадника на Факултету
за менаџмент у Зајечару. Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе: извод из матичне књиге рођених,
односно венчаних уколико је настала промена презимена;
уверење о држављанству; оверене фотокопије диплома о
свим завршеним нивоима студија из области за које је конкурс
објављен, не старије од 6 месеци; одлуку о претходном избору у звање са факултета/универзитета (ако постоји); биографију са библиографијом у штампаном и електронском облику
- на компакт-диску у word формату и пратећим материјалом
(списак до сада публикованих научних односно стручних
радова објављених у научним часописима или зборницима
са рецензијама, ако постоји); уверење надлежне полицијске
управе да против њих није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; пријаву на конкурс, са назнаком за које се радно место
конкурише, у слободној форми. Пријаве које не садрже наведену документацију неће се узимати у разматрање. Факултет
задржава право да тражи додатну документацију од кандидата. Пријаве са потребном документацијом кандидати подносе
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Факултет за менаџмент Зајечар, Парк шума Краљевица бб, 19000 Зајечар и путем електронске поште: dekanat@
fmz.edu.rs. Обавештења се могу добити на: 019/430-800,
имејл: dekanat@fmz.edu.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник грађанског васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- други закони и 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 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, 4/2021 и 17/2021), као и
да је прошао обуку за наставу грађанског васпитања. Сваки од кандидата треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да
има психичку, 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
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, 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Уз
пријаву кандидати подносе: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства
просвете- http: //www.mnp.gov.rs, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу доку-
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ментацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који
има високо образовање стечено на студијама другог степена
доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат има држављанство
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија).
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на
адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис”, Зорана Радмиловића
10, 19341 Грљан, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим
путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења
могу се добити на телефон: 019/468-310.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат
треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то (1) студије другог степена из научне,
односно 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 педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најамање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; изузетно, васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; 2) да има психичку, 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, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 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 међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу
документацију (у оригиналу или оверену фотокопију): 1.
попуњен пријавни формулар преузет на званичној страници
Министарства просвете, 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
старија 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 месеци, 8. оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности
издатог од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће
се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе на својим
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-

ственој 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 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник медицинске етике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане 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 (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких 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 прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем; у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020
и 14/2020): професор филозофије; дипломирани филозоф;
професор филозофије и социологије; мастер филозоф; 2. да
има психичку, 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, 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,
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; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију
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 република СФРЈ до 27. априла 1992. године,
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која
је 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 одговарајућа
за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему
војног школства, кандидат 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
стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 4. доказ о испуњавању услове 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-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
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кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 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 образовања и
васпитања; 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270. 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 непотпуне 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 надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке 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 разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног
за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 66,67% радног
времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане 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 које је стекло а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких 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 прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор математике; (7) дипломирани 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 физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16)
дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије); (21)
дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор
математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор математике; (26) мастер математичар - професор математике. Лице
из тачке 1-26 које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Основи
геометрије); 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
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ност 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 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, 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 коме се остварује образовно-васпитни рад
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију 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 република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је 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 одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у систему војног школства, кандидат 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 стеченог образовања
за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); Кандиати достављају и: 3. потврду
о положеним испитима из предмета Геометрија или Основи
Геометрије – оригинал или оверена копија; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 5. доказ о испуњавању услове 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-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија)
– српски језик; 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 образовања и васпитања; 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270. 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 непотпуне 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 надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 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 разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову
пријаву одбацити.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

23000 Зрењанин, Иве Војновића 27/б

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 образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20). За директора може бити изабрано лице које испуњава
следеће 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 (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета) или б) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 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, 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; 7. да има држављанство Републике
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 образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), 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 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу документацију: 1. доказ о одговарајућем образовању – оверена фотокопија дипломе или оверен препис
дипломе траженог степена и врсте образовања; 2. дозволу
за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија/препис документа); 3. потврду
о радном искуству у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (оригинал или оверена фотокопија) – може
и из досијеа, а изабрани кандидат ће доставити ново пре
закључења уговора; 5. уверење о држављанству Републике
Србије – оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци); 6. доказ да је стекао образовање на српском језику
или је положио испит из српског језика по програму 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
установе да су положили испит из српског језика – оригинал или оверена фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе, уколико
кндидат то поседује (оригинал или оверена фотокопија);
8. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци); 9. уверење надлежног
МУП-a којим кандидат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно понашање,
уверење не сме бити старије од дана објављивања конкурса
(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 – уве-
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рење не сме бити старије од дана објављивања конкурса
(оригинал или оверена фотокопија); 11. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, уколико се пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора (оригинал 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 прегледом 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 резултатима конкурса, кандидат ће бити обавештен од стране школе
након пријема решења о именовању директора од стране
Министарства 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 школи. Рок за подношење пријава на
конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом о
испуњавању услова конкурса доставити лично или слати, на
адресу школе: Улица Иве Војновића 27/б, 23000 Зрењанин,
са назнаком „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 023/542-348.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
”ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Скерлићева бб.

1) Референт за финансијскорачуноводствене послове

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

2) Референт за правне, кадровске и
административне послове

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука
УС и 95/18 -аутентично тумачење), треба да испуњава и
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 26, 34 и 35 Правилника
о организацији и систематизацији послова бр. 03-1/420 од
24.8.2020. године, 03-1/626 од 15.9.2020. године, 03-1/474
од 24.8.2021), односно да има одговарајуће образовање:
IV степен стручне спреме, образовни профили из подручја:
Економија, право, администрација; знање рада на рачунару
(радно место бр. 1); IV степен стручне спреме, гимназија општи или друштвено -језички смер, средња стручна спрема образовни профили из подручја права и администрациј,
поседује знање рада на рачунару (радно место бр. 2); да
има психичку, 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 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,
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; има држављанство РС; зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесник конкурса за наведено радно место обавезно треба да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs);
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о познавању српског језика, доставља кандидат који није стекао
диплому на српском језику, 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 4) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Доказ о испуњености услова у погледу знања рада на
рачунару утврдиће се приликом обављања разговора са кандидатима и извршиће се и провера поседовања знања рада
на рачунару. Рок за подношење пријава са потребним дока-

Бесплатна публикација о запошљавању

зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку
процену способности коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, о чему ће кандидати бити обавештени путем
телефона који су навели у пријавама или путем имејла. Уколико кандидат који је поднео потпуну и благовремену документацију не дође на разговор или проверу поседовања
знања рада на рачунару у заказаном термину, сматраће се
да је одустао и његова пријава ће се одбацити. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством у основној
музичкој школи - предмет Гитара
место рада: седиште Музичке школе „Јосиф
Маринковић” Зрењанин

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос
у школи 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
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 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 (српски језик). Докази о испуњености
услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141. став 2. и 7.
и члан 142 Закона). Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б)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 педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2.
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20),
односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер
музички уметник, професионални статус - гитариста. (5) мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У складу са чланом 141. став 7. послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се
остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова. Образовање из претходног става наставник
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. Програм за стицање образовања из члана 142
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни

формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена; 2. оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или оверену
фотокопију) потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе-за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Mинистарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар,
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. III Када је образовање стечено у
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на основу акта о
признавању стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви
докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за конкурс”.Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 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 непотпуне пријаве
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос из члана 139Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани 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 у Зрењанину применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са 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 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 разговора са
кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
одељењским старешинством у основној
музичкој школи - предмет Гитара
место рада: седиште Музичке школе „Јосиф
Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7,
Зрењанин и издвојено одељење Музичке
школе „Јосиф Маринковић” Зрењанин у
Ковачици, Дом културе „3. октобар”,
Др Јанка Булика 59

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос
у школи 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
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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 заштиће-
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них 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 (српски језик). Докази о испуњености
услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса прибавља се
пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан 141. став 2. и 7.
и члан 142 Закона): наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б)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 педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2.
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20),
односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер
музички уметник, професионални статус - гитариста. (5) мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У складу са чланом 141. став 7. послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се
остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест

бодова праксе у установи, у складу са европским системом
преноса бодова Образовање из претходног става наставник
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. Програм за стицање образовања из члана 142
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена; 2. оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или оверену
фотокопију) потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе-за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења Mинистарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у
Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона, министар,

по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника. II
Када је образовање стечено у систему војног школства,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. III Када је образовање стечено у
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, на основу акта о
признавању стране високошколске исправе и мишљења
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви
докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 7 23000 Зрењанин, са назнаком “за конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна 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 непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани 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 у Зрењанину применом
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад
са 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 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
разговора са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину, сматраће се да је повукао
пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а евиденцију Националне службе за запошљавање
(НСЗ) могу да се пријаве:
- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења
- друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се
особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, која није засновала радни однос или на други начин
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији лица која траже промену запослења.
Другим лицима која траже запослење сматрају се особе
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица
којима мирују права из радног односа и други.
Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту
• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (решење надлежног органа/институције).
Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома
(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију
достављају и уговор о раду.
Друга лица која траже запослење уз основну документацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла
• Информисање о слободним радним местима:
- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем
- публикација ,,Послови“
- огласна табла
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)
• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору,
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу
• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла
• Каријерно вођење и саветовање
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа са инвалидитетом.
Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне службе за запошљавање остварују право на:
• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.
Запослени који траже промену запослења и друга лица
која траже запослење остварују право на информисање, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs

Бесплатна публикација о запошљавању
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/488-5454, 488-5523
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Смедерево

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

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

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

