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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
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
БЕОГРАД
На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54
став 1 и 55 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 2, а у вези са чланом 11
став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21),
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство финансија, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац
Сектора за праћење фискалних
ризика у Министарству финансија –
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, организује
и координира рад Сектора, даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору
којим руководи; распоређује послове на уже
унутрашње јединице и непосредне извршиоце;
учествује у раду радних тела Владе и Народне
Скупштине; сарађује са министарствима, службама Владе и Народне Скупштине, правосудним
органима и другим органима државне управе; сарађује са међународним економским и
финансијским организацијама; обавља и друге
послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука 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 на специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година
радног искуства у струци или седам година
радног искуства у струци од којих најмање две
године на руководећим радним местима или пет
година радног искуства на руководећим радним
местима; положен државни стручни испит; као
и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије;
да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да нису
осуђивани на казну затвора од најмање шест
месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и
то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
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• дигитална писменост – провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције
и то:
* Посебне функционалне компетенције за
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада послови међународне сарадње/
европских интеграција (познавање прописа
ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа
Републике Србије са прописима и стандардима
Европске уније) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – познавање прописа из делокруга
радног места (Закон о Народној банци Србије) –
провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Страни језик – Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се вршити путем теста или увидом у
доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу
и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и
интегритет; управљање људским ресурсима;
стратешко управљање) – провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада
је Београд, Кнеза Милоша 20.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од
дана када је конкурс оглашен у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на
конкурс 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 енглеског језика – ниво
Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне
услове; посебне изјаве од значаја за учешће у
конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или
у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносиоци

пријаве учествују у даљем изборном поступку. 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.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво Б2
биће ослобођени провере компетенције знање
енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може
прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика – ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: уверењe о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица
са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима достављају
уверење о положеном правосудном испиту);
исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних
дана од дана пријема обавештења, доставе
остале 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 Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни
испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе
у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном
државном стручном испиту у року од 20 дана
од дана истека рока за подношење пријава на
конкурс за попуњавање положаја.
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 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
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и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странке
изричито изјаве да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи 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, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова:
Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за
управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je
предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ
МЕТАЛЕ
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 Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-8865/2021 од 28.
септембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде – Дирекција за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за
електричне величине, у звању
самосталног саветника

у Одсеку за електричне величине,
време и фреквенцију,
Сектор за развој метрологије
1 извршилац
Опис послова: Остварује и одржава еталоне
Републике Србије електричне снаге и енергије
и учествује у обезбеђивању следивости тих
еталона до међународног нивоа; успоставља
нове методе за преношење вредности јединице електричне снаге и енергије, осавремењује
и унапређује постојеће методе; учествује у
поређењима са међународним еталонима у
оквиру кључних и додатних поређења; учествује у пројектима и раду ЕURAMET и других
регионалних организација; обавља еталонирања и испитивања и покреће израду и измену
прописа и процедура; обавља послове у вези
са признавањем и потврђивањем могућности
еталонирања и мерења у оквиру међународног
аранжмана о узајамном признавању; организује
и спроводи међулабораторијска и билатерална
поређења; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког
и рачунарског инжењерства или физичке науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.

2. Радно место за стручну подршку и
јавне набавке, у звању самосталног
саветника
у Групи за стручно-оперативне
послове, Одељењe за правне, послове
људских ресурса, стручно-оперативне и
информатичке послове
1 извршилац

Посао се не чека,
посао се тражи
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Опис послова: припрема Предлог плана јавних набавки; стара се о набавци годишњих
штапних жигова, жигова за предмете од дра-

гоцених метала и жигова налепница за несметани рад Дирекције; спроводи поступке јавних
набавки добара, услуга и радова за потребе
Дирекције; обезбеђује пописне листе непокретности, покретних ствари и ситног инвентара
Централној пописној комисији и учествује у
изради елабората о годишњем попису основних средстава и ситног инвентара и стара се
о имовини коју користи Дирекција; припрема
извештаје, води посебне евиденције непокретности у јавној својини и врши унос у апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину:
припрема документацију и уговоре које Дирекција закључује са правним и физичким лицима и комплетира техничку и финансијску документацију о изградњи, доградњи и адаптацији
лабораторија и објеката; припрема посебну
царинску документацију и организује ношење
и враћање еталона Републике Србије на еталонирање у иностранство; обавља послове који
се односе на безбедност и здравље на раду;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске, правне или политичке науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање пет година
радног искуства у струци; положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радна места се
попуњавају заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Место рада за оба радна места: Београд,
Мике Аласа 14.
V Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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.
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.
Кандидатима се у изборном поступку за оба
изршилачка радна места прво проверавају
опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка
радна места проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање
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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
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 интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о метрологији) - провераваће се писано
путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о мерилима, Правилник о начину испитивања типа
мерила за одређене врсте мерила, Правилник
о врстама мерила која подлежу законској контроли, Уредба о одређеним законским мерним
јединицама и начину њихове употребе, Правилник о бројилима активне електричне енергије
класе тачности 0,2S, Међународна упутства
(ЕURAMET, WELMEC) и ОIML документа и препоруке за мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из надлежности унутрашње
јединице) - провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале,
www.dmdm.rs.
Провера посебних функционалних компетенција за радно место под редним
бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки), провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за
област рада студијско аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичног
вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем) провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
Бесплатна публикација о запошљавању

компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале:
www.dmdm.rs.
Провера понашајних компетенција за оба
извршилачка радна места: 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.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за оба извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа –
провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања текста
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу
„Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Дирекције за мере и драгоцене метале или у
штампаној верзији у писарници Дирекције за мере
и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
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 дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Соња Милојковић, тел. 011/2024433, Дирекција за мере и драгоцене метале од
10.00 до 13.00 часова.
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 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 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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те 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 кандидат 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 адресу Дирекције за
мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII 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 29. новембра 2021.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати
„Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике
Аласа 14, почев од 29. новембра 2021. године, о
чему ће кандидaти бити обавешавани на начин
који наведу у својим пријавама. Кандидати ће
о датуму, месту и времену сваке фазе изборног
поступка бити обавештени на контакте (бројеве
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телефона или електронске адресе) које наведу
у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачко радно 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 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 вршилац дужности директора
Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и
драгоцене метале, на интерент презентацији
Службе за управљање кадровима, 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.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
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“, број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-7921/2021 од 27.
aвгуста 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички секретаријат за јавне политике,
Београд, Влајковићева 10.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове
обезбеђења квалитета јавних услуга,
звање самостални саветник
Одељење за трансформацију и
модернизацију услуга јавне управе,
Сектор за обезбеђење квалитета
јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Анализира стање у области
јавних услуга и припрема предлоге и препоруке
за унапређење јавних услуга (административних поступака за привреду и грађане); израђује
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анализе на основу прикупљених података и
учествује у припреми иницијатива надлежним
органима за измену неефикасних јавних услуга и поједностављење поступака; припрема
извештаје о реализацији поједностављења и
унапређења јавних услуга, односно административних поступака; обрађује иницијативе
привредних удружења, привредника и грађана и израђује одговоре и образложења о спровођењу иницијатива; учествује у спровођењу
пројекта који се односи на поједностављење
административних поступака, односно услуга
јавне управе и других услова пословања; пружа стручну помоћ органима јавне управе и другим организацијама са јавним овлашћењима у
спровођењу методологије за поједностављење
административних поступака и унапређење
јавних услуга; пружа информације и подршку привредним субјектима, другим правним
лицима, структурним удружењима, коморама
и грађанима и укључује их у активни процес
припрема оптимизованих услуга јавне управе;
учествује у изради предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из
области трансформације и модернизације јавне
управе; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; потребне компетенције за рад
на радном месту.

2. Радно место за вођење регистра
и портала административних
поступака

звање саветник, Одељење за
трансформацију и модернизацију услуга
јавне управе, Сектор за обезбеђење
квалитета јавних политика
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове вођења
јединственог јавног регистра административних поступака и других услова пословања и
праћења садржаја портала јавних услуга; припрема предлоге и даје инструкције органима јавне управе о начину представљања јавних услуга на порталу јавних услуга, односно
администативних поступака; пружа подршку у
спровођењу методологије за поједностављење
административних поступака у циљу одржавања система оптималног оптерећења привреде и грађана и трансформације и модернизације услуга јавне управе; пружа подршку
у припреми стручних мишљења на прописе
којим се уређују административни поступци,
као и давању инструкција органима приликом
припреме садржаја портала и уноса података у регистар административних поступака;
учествује у припреми предлога и препорука за
унапређење јавних услуга, односно административних поступака за привреду и грађане;
прикупља податке за анализе стања у области
и учествује у сарадњи са надлежним органима јавне управе у измени неефикасних јавних
услуга и поједностављењу поступака; учествује
у организацији промотивних и других догађаја
из надлежности Одељења и Сектора и активностима на попису услуга у регистру административних поступака; учествује у спровођењу
прописа којим се уређује регистар административних поступака и методологија поједностављења поступака и приказа јавних услуга на

порталу административних поступака; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за подршку
пословима обезбеђења квалитета
јавних услуга, звање млађи саветник
Одељење за трансформацију и
модернизацију услуга јавне управе,
Сектор за обезбеђење квалитета
јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке иучествује у
припреми предлога и препорука за унапређење
јавних услуга, односно административних поступака за привреду и грађане; пружа подршку у
спровођењу предлога и препорука за измену
неефикаснх јавних услуга и поједностављење
поступака и припреми извештаја о њиховој реализацији; пружа подршку у припреми анализа
за потребе израде докумената јавних политика
из области трансформације и модернизације
услуга јавне управе и смањења административног оптерећења корисника тих услуга; уноси
податаке у регистар и учествује у припреми
садржаја портала административних поступака;
учествује у подршци органима у спровођењу
методологије за креирање оптималних административних поступака, односно јавних услуга;
обавља послове у поступку спровођења пројекта који се односи на трансформацију и модернизацију услуга јавног сектора; учествује у припреми мишљења на анализе ефеката прописа и
прописе којима се уређују јавне услуге, односно административни поступци; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима; положен државни
стручни испит; потребне компетенције за рад
на радном месту.

4. Радно место за економске анализе
и информациону подршку,
звање саветник
Одсек за економске анализе,
Сектор за развој и унапређење
јавних политика
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке
за израду анализа за потребе припреме предлога стратешких докумената којима се утврђују
јавне политике из делокруга више органа; стара се о благовременом прикупљању и правилном форматирању и обради података и редовно
ажурира податке у бази података Аналитички
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сервис ЈЛС; пружа подршку у поступку израде
наменских база података за послове Секретаријата; пружа подршку у поступку израде механизама и програма за прикупљање и обраду
података из делокруга Сектора; сарађује са
органима ради прикупљања и размене података из делокруга Одсека и Сектора; пружа
подршку у поступку израде образаца извештаја
за праћење показатеља из докумената јавних
политика; учествује у обради података ради
припреме материјала везаних за економске
анализе из делокруга Одсека и Сектора; припрема електронске презентације, израђује
информације и извештаје из делокруга Одсека
и Сектора; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких или природно-математичких наука 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;
најмање три године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.
III Трајање радног односа: За оглашена радна места радни однос заснива се на
неодређено време.
IV Место рада: Београд, Влајковићева 10.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем
1: 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 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 одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
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:
• Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(израдa секторских анализa) писано – путем
симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план)
писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места -Закон о планском систему) писано – путем симулације.
3. Понашајне компетенције: 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
базираном на компетенцијама.
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).
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике,
www.rsjp.gov.rs.
VI Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем
2: 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 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 одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);

• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, 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 ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне
провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
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:
• Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрадa података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план)
писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места – Закон о планском систему) писано – путем симулације
3. Понашајне компетенције: 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
базираном на компетенцијама.
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).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.
gov.rs.
VII Фазе изборног поступка и учешће кандидатa за радно место под редним бројем
3: 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 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
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унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, 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 ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне
провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
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:
• Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрадa података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (Професионално окружење и прописи из надлежности органа – Стратегија реформе јавне управе и Акциони план)
писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места - Закон о планском систему) писано – путем симулације

VIII Фазе изборног поступка и учешће
кандидатa за радно место под редним
бројем 4: 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 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 одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
кандидат поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада
на рачунару, 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.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).

2. Посебне функционалне компетенције:
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:
• Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (прописи из делокруга
радног места - Програм економских реформи)
писано – путем симулације.
• Посебна функционална компетенција за
одређено радно место (технике прикупљања и
обраде података – ACCESS програм или други
одговарајући програм за управљање базама
података) писано – путем симулације

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.
gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савес-

3. Понашајне компетенције: 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
базираном на компетенцијама.
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ност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
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).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Републичког секретаријата за јавне политике, www.rsjp.
gov.rs.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку
(за сва четири оглашена радна места):
Међу кандидатима који конкуришу на наведена радна места, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција ће се обавити почев од 23.
новембра 2021. године.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за сва четири оглашена
радна места ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно
крило). Интервју са комисијом за сва четири
оглашена радна места ће се обавити у просторијама Републичког секретаријата за јавне
политике, Влајковићева 10, Београд.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или e-mail адресе),
које наведу у својим обрасцима пријаве или
путем телеграма на адресу коју су навели у
обрасцу пријаве.
X Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Пријава на
конкурс шаље се поштом на адресу: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина
22-26, 11000 Београд, или предаје на писарници на истој адреси, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
XI Лицe задуженo за давање обавештења:
Гордана Бојић, тел. 011/3334-228.
ХII 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.
XIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XIV Пријава на јавни конкурс: 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 државним
органима („Службени гласник РС“, број 2/2019
и 67/2021). Образац пријаве доступан је и на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs и може се преузети
у просторијама Републичког секретаријата за
јавне политике, Влајковићева 10, приземље,
соба 4.
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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 назначио за доставу обавештења.
XV 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
најмање 5 (пет) година радног искуства у струци за радно место под редним бројем 1, најмање 3 (три) године радног искуства у струци
за радна места под редним бројевима 2 и 4,
односно најмање 1 (једне) године радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима за радо место под
редним бројем 3. (потврдe, решењa и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Сви докази прилажу се 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 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.
XVI 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,
писано се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу, Републички секретријат за јавне политике, Београд,
Немањина 22-26.
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 примају се на рад под условом да тај испит
положе у року од шест месеци од дана заснивања 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
Бесплатна публикација о запошљавању

избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног
односа.
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. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и
95/2018 - аутентично тумачење) 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 те податке прибавити сама. 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 потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној 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), биће одбачене
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај конкурс се објављује
на интернет презентацији (www.rsjp.gov.rs) и
огласној табли Републичког секретаријата за
јавне политике, 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.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“
број 79/05, 81/05 – исп., 83/05 – исп., 64/07,
67/07 – исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), чланова 9. став 1, 10 став 1,
2 и 11 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019
и 67/2021) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6045/2021 од 29. јуна 2021.
године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство правде, Београд, ул. Немањина
бр. 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за унапређење
спровођења пројеката

Одсек за спровођење пројеката
из међународне развојне помоћи,
Сектор за европске интеграције
и међународне пројекте,
звање самостални саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема и ажурира план
јавних набавки; припрема тендерску документацију неопходну за спровођење тендера, закључење и спровођење уговора; прати
спровођење уговора и контролише активности
уговарача и предлаже мере за унапређење
процеса спровођења пројеката; припрема
документацију неопходну за контролу и оцењивање пројеката; по потреби учествује у раду
Комисије за одабир понуда и пријава; припрема планове за спровођење препорука екстерних оцењивача, националних ревизора и ревизора Европске комисије; анализира стање и
иницира преузимање мера за адекватно спровођење принципа и правила неопходних за
успостављање, функционисање и одрживост
децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности унутрашње јединице; учествује у планирању обезбеђивања
средстава за национално суфинансирање, проверава исправност рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача; учествује у припреми
извештаја, укључујући и извештаје намењене
органу надлежном за уговарање пројеката, о
спровођењу јавних набавки, спровођењу и контроли спровођења уговора; остварује сарадњу
са другим државним органима и организацијама у вези са спровођењем и праћењем спровођења пројеката; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
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
писано путем симулације.
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
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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.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи 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:
• страни језик – енглески језик – ниво Б2 – провераваће се писано путем теста;
• посебна функционална компетенција у
одређеној области рада – управљање фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи –
релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који
се односи на Инструмент за претприступну
помоћ као и кохезиону политику ЕУ) – провераваће се писано путем симулације;
• посебна функционална компетенција за
одређено радно место – професионално окружење и прописи из надлежности и организације
органа (Стратегија реформе правосуђа, Акциони
план за поглавље 23 и Закон о министарствима)
– провераваће се писано путем симулације;
• посебна функционална компетенција за
одређено радно место – релевантни прописи из
делокруга радног места (Уредба о управљању
програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру компоненте I инструмената претприступне
помоћи (ИПА) – Помоћ у транзицији и изградњи
институција за период од 2007-2013 године,
Уредба о управљању програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру инструмената за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020.
године; ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ - провераваће се писано путем симулације.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању страног језика, на траженом нивоу, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције страни језик, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у
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 о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства правде www.mpravde.gov.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 базираном 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).
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IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места _______ (назив
радног места) или предају непосредно на
писарници Министарства правде, Немањина
22-26, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места“.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Наталија Костић, контакт телефон: 011/3622-159, од 7.30 до
15.30 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 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
презентацији Министарства правде и у штампаној верзији на писарници Министарства правде,
Београд,. Немањина 22-26, као и на званичној
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs (напомена: моле се
кандидати да приликом попуњавања Обрасца
пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на радно
место на које желе да конкуришу односно да
у горњем левом углу Обрасца пријаве пише
тачан назив органа и радног места на које се
конкурише).
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 Конкурса 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.
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 (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да, у року од пет радних дан 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. 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 Министарства.
XI Врста радног односа: Радно место се
попуњава заснивањем радног односа 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 спровешће се почев од 1. децембра 2021.
године о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или е-mail адресе које су
навели у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних, посебних
функционалних и понашајних компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства правде, Београд,
Немањина 22-26. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
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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, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли
Министарства правде, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), 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.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”,
број 79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005
– исправка, 64/2007, 67/2007 – исправка,
116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018
и 157/2020) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном
и јавном конкурса за попуњавање радних места
у државним органима (“Службени гласник Републике Србије”, број 02/2019 и 67/2021), Управа
за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
Датум објављивања: 10.11.2021. године.
Рока за подношење пријава: закључно са
даном 18.11.2021. године.
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Републике Србије – Управа
за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку
финансијским пословима, у звању
сарадника

у Одељењу за правне, кадровске,
финансијско-рачуноводствене
и опште послове – Група за
финансијско-оперативне,
рачуноводствене и послове планирања
1 извршилац
Опис послова: Прикупља, уређује, припрема и
учествује у изради података потребних за израБесплатна публикација о запошљавању

ду финансијских анализа и извештаја, пројеката
и статистичких извештаја; отвара налоге рада
из делокруга рада Управе и врши обраду тарифних ставова; врши обраду и издавање налога
за наплату таксе и решења о одобрењу вршења
техничког надзора подносиоцима захтева; даје
обавештења и информације странкама на
основу евиденције о примљеним, обрађеним и
архивираним предметима; прати реализацију
налога рада и контролише ток активних радних
предмета и закључивање налога рада и води
евиденцију о реализованим налозима рада;
припрема, прикупља, врши и евидентира документацију о техничком и индустријском надзору и води евиденцију у вези са документацијом
о техничком и индустријском надзору; прати и
надзире реализацију наплате прихода од такси
и води и прати пословне књиге; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из области
економске науке, менаџмента, или машинског
инжењерства на основним студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на основним академским студијама у трајању до 3 (три) године; најмање 3
(три) године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: 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.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку, прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару) и
- пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: 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.
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 предметног Јавног 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 предметне компетенције, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу под називом – Рад на рачунару), достави и тражени доказ у форми оригинала или у форми оверене копије.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере, односно 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 интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs.
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (буџетски систем, терминологија, стандарди, методе и
процедуре из области буџетског рачуноводства
и извештавање), провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих
извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирање доступних информација), провераваће се путем симулације
(писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платама државних
службеника и намештеника, „Службени гласник Републике Србије”, број 62/2006, 63/2006
– исправка, 115/2006 – исправка, 101/2007,
99/2010, 108/2013, 99/2014 и 95/2018), провераваће се путем симулације (писано).
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама;
изградња и одржавање професионалних односа, као и савесност, посвећеност и интегритет),
провераваће се путем психометријских тестова
и интервјуа базираноg на компетенцијама.
Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије – Управа
за утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд,
Нови Београд, са назнаком: „За јавни конкурс –
попуњавање извршилачког радног места“.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Милош Селаковић, телефон:
011/260-70-80 локал 107, од 10.00 до 13.00
часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном
конкурсу раније није престајао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава јесте 8 (осам) дана и почиње
да тече првог наредног дана од дана оглашавања 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: www.suk.gov.rs и на интернет презентацији
Управе за утврђивање способности бродова за
пловидбу: www.uprava-brodova.gov.rs.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
10.11.2021. | Број 959 |
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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 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Пријава на Јавни конкурс може се поднети
путем поште или непосредно на адресу: Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на образцу
пријаве која је доступна на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Управе
за утврђивање способности бродова за пловидбу www.uprava-brodova.gov.rs или у штампаној
верзији у пословним просторијама Управе за
утврђивање способности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд.
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 тражена стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда,
решење и други акт 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
оригинал или оверену фотокопију решења о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018)
је прописано да је јавни бележник надлежан и
за оверавање потписа, рукописа и преписа за
које је посебним законима који се примењују
пре ступања наведеног закона прописано да
их оверава суд, односно општинска управа;
да основни судови, односно општинске управе
као поверени посао задржавају надлежност за
оверавање потписа, рукописа и преписа почев
од 01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице,
као и пријемне канцеларије основних судова,
односно општинске управе, као поверени посао
и после 01.03.2017. године, а до именовања
јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
или у општини или у суду.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018
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- аутентично тумачење), прописано је да у
поступку који се покреће на захтев 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.
Потребно је да кандидат у делу Изјаве у
Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција, односно да ли жели да Управа за
утврђивање способности бродова за пловидбу
прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
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,
у писаној форми се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се
достављају на адресу: Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу, Народних
хероја број 30/II, 11070 Београд, Нови Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању
од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад
под условом да предметни испит положе до
окончања пробног рада.
У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним
службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005, 81/2005 – исправка,
83/2005 – исправка, 64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017,
95/2018 и 157/2020), је прописано 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.
XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести почев од 29.11.2021. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телефона или електронским путем
на електронске адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција, ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србија,
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Београд,
Нови Београд. Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у пословним просторијама
Управе за утврђивање способности бродова за
пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови Београд. Учесницима 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 образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
која је именована од стране директора Управе
за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на огласној табли и на интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу: www.upravabrodova.gov.rs, на порталу е-Управе: www.deu.
gov.rs, на интернет презентацији Националне
службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs и у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

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:
112-8835/2021 од 28. септембра 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде – Управа за ветерину, Нови
Београд, Омладинских бригада 1
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију
послова управљања ветеринарским
софтверским апликацијама,
вођење регистара и администрирање
база података
Одељење за здравље животиња,
у звању саветник, Управа за ветерину
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из
научне области организационе науке или
из научне области математичке науке или
из научне области рачунарске науке или из
стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит као
и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

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

Администрација и управа

2. Радно место за правне
и опште послове

Одсек за правне, опште и финансијскоматеријалне послове,
у звању самостални саветник,
Управа за ветерину
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

3. Радно место за стручне послове
у области јавних набавки,
у звању самостални саветник

Одсек за правне, опште и финансијскоматеријалне послове,
Управа за ветерину
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научно образовног поља природно-математичких,
техничко технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен стручни
испит за службеника за јавне набавке, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.
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.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка 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“
(поседовању 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 под редним бројем 1:
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 писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада информатички послови: (TCP/
IP i DNS и серверски оперативни системи (MS
Windows, Linux), базе података, информациону
безбедност, системе дељења ресурса) - провераваће се писано путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (Енглески језик ниво
Б2) – провераваће се писмено путем теста.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада управно - правни послови: (општи
управни поступак) - провераваће се усмено
путем симулације.
2. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место: (прописи из надлежности и организације органа (Закон о ветеринарству) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место: (релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о облигационим
односима) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада послови јавних набавки: (методологија за припрему конкурсне документације у
поступку јавних набавки, методологија за припрему и израду плана јавних набавки, методологија за заштиту права у поступку јавних
набавки) - провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебнe функционалнe компетенцијe за
одређено радно место: (прописи из надлежности и организације органа (Закон о ветеринарству) - провераваће се усмено путем симулације.
3. Посебнe функционалнe компетенцијe за
одређено радно место: (релевантни прописи из
делокруга радног места (Закон о јавној својини) - провераваће се усмено путем симулације.
Провера понашајних компетенција за сва
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 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 извршилачких
радних места”.
V Лица задужено за давање обавештења
о конкурсу: Данијела Милосављевић Остојић,
тел: 011/3117-476 од 10.00 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, 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.
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) оригинал или оверена фотокопија сертификата о положеном испиту за службеника за
јавне набавке (само за радно место под редним
бројем 3).
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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.
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 Управе за ветерину.
Кандидати који желе да конкуришу на више
радних места, попуњавају пријавни образац за
свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа
о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су
да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства
у струци из радних места на која конкуришу.

године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем e-mail адресе.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за сва наведена радна места, 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 наведена
радна места 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 email 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.
Лицу на пробном раду које је радни однос
засновало на радном месту под редним бројем
3. на неодређено време, а нема положен испит
за службеника за јавне набавке, омогућиће
се полагање испита за службеника за јавне
набавке 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.

XI Врста радног односа: За сва радна места
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 29. новембра 2021.
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Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД

11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 45

Стручни сарадник
– правни референт

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани правник; ниво квалификације 6.2; академске студије; знање рада на
рачунару; знање енглеског језика средњи ниво;
предност 1 година радног искуства. Заинтересовани кандидати пријаву могу да пошаљу на
e-mail: t.raskovic@highway.rs. Рок за пријаву на
конкурс је 30.11.2021. године.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ПАРАЋИНУ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Основно јавно тужилаштво у Параћину,
Параћин, Мајора Марка 1.
II Радна места која се попуњавају:

1. Виши тужилачки помоћник
– виши тужилачки сарадник,
које је уподобљено звању
самосталног саветника
Опис послова: тужилачки помоћник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца
у раду, прати судску праксу, израђује нацрте
аката, узима на записник крив. пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима
процесне радње, и под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца врши послове предвиђене законом и
другим прописима и друге послове по налогу
јавног тужиоца.
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, најмање две године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
рад за ово радно место.

2. Тужилачки помоћник
– тужилачки сарадник, које је
уподобљено звању саветника
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и
заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује нацрте тужилачких аката, прима на записник пријаве, поднеске и
изјаве грађана, предузима процесне радње у
поступку за кривично дело за које је прописана казна затвора до пет година, под надзором
и упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца, врши 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, специјалистич-
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ким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и потребне компетенције за ово радно место.

3. Самостални извршилац
за финансијско пословање
у звању саветник
Опис посла: организује целокупно материјално пословање у јавном тужилаштву, ради на
буџетским и ван буџетским пословима, израђује
предлоге предрачуна наменских средстава,
саставља годишњи обрачун и завршни рачун,
саставља финансијски план и план извршења,
периодични обрачун и периодичне извештаје,
води књиговодтсвену евиденцију о редовној
делатности, посебним наменама и фондовима,
саставља извештај о материјално финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну
плата, вођење послова по рачунима, обезбеђује
законитост рада рачуноводства, води прописане књиге фактура и уплата обавеза према
добављачима, води буџетско књиговодство,
основна средства, обрачунава амортизацију
и ревалоризацију, стара се о благовременом
обезбеђењу потребних средстава за текуће
послове тужилаштва, стара се о благовременој
исплати накнада и награда судским вештацима,
поротницима и браниоцима по службеној дужности, даје обавештење странкама, одговара
за рад рачуноводства у целини по свим законским и другим прописима, саставља извештај
за регистар запослених, укључење у систем
извршења буџета и управљање финансијама и
обављање финансијског планирања – ИСИБ (а
по потреби захтева посла и ФМИС), врши обрачун и исплату плата и осталих примања запослених, води и контролише обуставе запослених,
даје податке о примању запослених и издаје
потврде запосленима у тужилаштву, саставља
извештај о платама и другим примањима, оверава податке за кредите, подноси пореске
пријаве у вези обрачуна зарада, путних трошкова, исплата дневница, јубиларних награда,
отпремнине, социјалне помоћи и других накнада, доставља образац М4, саставља благајнички извештај, обрачун и исплата вештака из
средстава тужилаштва – пријављивање пореза
и доприноса, ради корекцију расхода, исплата
вештака, адвоката и других трошковља насталих у преткривичном и кривичном поступку,
пријава пореза и доприноса и достављање МУН
образаца и обавља друге послове по налогу
тужиоца.
Услови: VII степен стручне спреме, стечено
високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у
обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државно стручни испит, најамње три године
радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно место.

4. Записничар у звању референт
Опис посла: По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад тужиоцу код кога је
распоређен, куца записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши
препис текстова и рукописа, сређује списе по
одредбама Правилника о управи у јавним тужилаштвима и обавља потребне техничке послове
у вези са предистражним и истражним поступБесплатна публикација о запошљавању

ком, поступа по наредбама са записника, води
рачуна о уредности списа и води попис списа, 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
јавног тужиоца.
Услови: трећи или четврти степен средње
школске спреме друштвеног, природног или
техничког смера, најмање једна година радног искуства у струци, положен испит за дактилографа 1-а класе положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.

5. Експедитор поште
у звању референт
Опис посла: ради на експедицији тужилачке
поште; требује марке и одговара за правилно руковање истим; заводи пошту кроз књигу
достављача, књигу за доставу поште у месту и
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку);
разноси пошту, предмете и друге поднеске ван
Тужилаштва другим органима, организацијама,
установама и грађанима, доноси пошту упућену
јавном тужилаштву, фотокопира материјале за
Тужилаштво; обавља и друге послове по налогу
јавног тужиоца, секретара тужилаштва, управитеља писарнице и шефа писарнице.
Услови: III и 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.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима кoји учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем писаног
теста);
• 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).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
кандидат поседује вежећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, 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 ће на основу приложеног
доказа одлучити да ли моћи или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на

сајту Основног јавног тужилаштва у Параћину
(pn.os.jt.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:
За радно место под редним бројем 1 и 2
- виши тужилачки помоћник и тужилачки
помоћник:
• Посебна функционална компетенција у
области рада управа у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним путем - тестом и
усменим путем - разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник - поседовање знања
и вештина за израду нацрта тужилачких аката
(провера ће се вршити писаним путем - тестом
и усменим путем - разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место тужилачки помоћник - вештине управљања преткривичним поступком (провера ће
се вршити писаним путем - тестом и усменим
путем - разговором са кадидатом).
За радно место под редним бројем 3 самостални извршилац за финансијско
пословање:
• Посебна функционална компетенција у
области рада управе у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место самостални извршилац за финансијско
пословање - поседовање знања и вештина за
израду предлога предрачуна наменских средстава, састављање годишњег обрачуна (завршни рачун), финансијског плана, периодичног
обрачуна и периодичних извештаја (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са
кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место самостални извршилац за финансијско
пословање-вештине орагнизовања целокупног
материјално-финансијског пословања у тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом
и разговором са кандидатом).
За радно место под редним бројем 4 записничар:
• Посебна функционална компетенција у
области рада из области административних
послова, канцеларијско пословање, припремање материјала и вођење записника (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са
кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
области дактилобиро, познавање прописа релевантних за надлежност и организацију у јавном
тужилаштву, положен испит за дактилографа
1А класе – доказује се уверењем, сертификатом који се подноси уз пријаву (провера ће се
вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
области релевантни прописи из делокруга радног места, Правилник о управи у јавним тужилаштвима, Закона о државним службеницима,
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова места записничар (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са
кандидатом).
За радно место под редним бројем 5 - експедитор поште:
• Посебна функционална компетенција у
области рада из области административних
послова, методе и технике прикупљања, еви10.11.2021. | Број 959 |
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дентирања и ажурирања података у базама
података, методе вођења интерних и доставних
књига (провера ће се вршити писаним тестом и
разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
области рада „техничке службе“ - познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију у јавном тужилаштву, познавање знања
и вештина потребних за рад на пословном софтверу за управљање предметима (провера ће
се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у
области релевантни прописи из делокруга радног места, Правилник о управи у јавним тужилаштвима, Закона о државним службеницима,
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова места експедитор поште
(провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
разултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет, и
њихову проверу вршиће дипломирани психолог
или обучени процењивач на основу интервјуа
базираног на компетенцијама и упитника.
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).
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од 2 месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на
интернет станици тужилаштва (pn.os.jt.rs).
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
IV Место рада: Параћин, Мајора Марка 1.
V Трајање радног односа: радни однос са
заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење:
- држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да има прописану стручну спрему и да
испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места,
- да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа,
- да учесник конкруса није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (ч. 45 став 1
Закона о дружавним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава на конкурс подноси
се на Обрасцу пријаве за одговарајуће радно
место; образац је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Параћину
или у штампаној верзији у Управи тужилаштва (Параћин, Мајора Марка 1). Образац пријаве мора бити својеручно потписан. Образац
пријаве на конкурс 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 ручунару, 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
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у државним органима. Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу: Основног јавног тужилаштва
у Параћину, Параћин, Мајора Марка 1. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учестувује 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.
VIII Датум и место провере компетенција
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 спровести, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе или
бројеве телефона) које су навели.
Провера свих компентенција ће се вршити у
просторијама Основног јавног тужилаштва у
Параћину, Параћин, Мајора Марка 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 и или мејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
IX Докази који се прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старији од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао
радни однос у дружавном органу због теже
повреде дужности из радног односа (само они
кандидати који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потрвђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа 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);
- уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; кандидати без положеног дружавног испита за рад у
државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада;
- сертификат или други доказ о познавању рада
на рачунару (уколико поседује исти);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учити уместо њега.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступка („Службени гласник Републике Србије“ 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 прибати сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, уверење
о положеном правосудном испиту, уверење о

положеном државном иститу, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак
и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затовара од најмање шест месеци.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изворног постука пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од 5 (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 доказане испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу 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 нараспоређен.
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 могу се приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
01.03.2017. године у основним судовима односно општинским управама.
X Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана
од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „Послови“.
XI Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основном
јавном тужилаштву у Параћину, Параћин, Мајора Марка 1, са назнаком „Пријава на јавни конкурс - за извршилачко радно место“ (навести
назив радног места за које се подноси пријава).
XII Изборни поступак: 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.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компентенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетанција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.
XIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Снежана
Миленковић, заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину, контакт
телефон 035/563-332 или зграда Основног
јавног тужилаштва у Параћину, Параћин, Мајора Марка 1, канцеларија број 46 на 3 спрату.
Напомене: 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.
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључком комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду
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 немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
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 Параћину (pn.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
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 Основног јавног тужилаштва у Параћину (pn.os.jt.rs), на порталу е-Управе, огласној
табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ
36000 Краљево, Пљакина 4
тел. 036/311-872
www.osnovnisudkv.rs

Судијски помоћник
– виши судијски сарадник

звање самосталног саветника,
систематизованог под редним бројем
3.1. члан 16 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Краљеву
3 извршиоца
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 правној
струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за рад за ово радно
место: понашајне компетенције, опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције у области рада и посебне функционалне компетенције за одређено
место рада.
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.
Бесплатна публикација о запошљавању

Фазе изборног поступка и учешће кандидата за радна места судијски помоћник
- виши судјски помоћник-судијски сарадник: Изборни поступак спроводи се из више
фаза у којима се проверавају најпре опште
функционалне, потом посебне функционалне и
након тога понашајне компетенције.
Након провере понашајних компетенција комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање
интервјуа са комисијом исказује се бодовима,
а укупан број бодова који се могу доделити
кандидату је 60. Кандидати који освоје један
бод у провери одређене компетенције не могу
учествовати у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази и биће искључени из
даљег изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то: из области
знања – организација и рад државних органа
Републике Србије; из области знања и вештина – дигитална писменост, и из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште
функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.
Компетенција „организација и рад државних
органа Републике Србије“ провераваће се путем
теста који ће се састојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног
од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Краљеву www.osnovnisudkv.
rs. Кандидати ће тест радити у папирној форми.
Време за израду теста је један сат, а кандидати
ће се непосредно усмено обавестити о резултатима теста након истека времена за његово
решавање. Компетенција „дигитална писменост“
провераваће се израдом практичног задатка на
рачунару. Кандидатима ће се поставити задаци
слични задацима који су објављени на интернет
презентацији Основног суда у Краљеву. Време
за израду задатка је један сат. Провера дигиталне писмености је обавезна за све кандидате без обзира да ли неко од кандидата поседује сертификат односно уверење о познавању
рада на рачунару, у програму који је наведен
у пријави на конкурс. Компетенција „пословна
комуникација“ провераваће се решавањем теста
који ће се радити у папирној форми. Кандидати
тест решавају заокруживањем једног од више
понуђених одговора и решавањем постављених
задатака који ће бити слични задацима објављеним на интернет презентацији Основног суда у
Краљеву. Време за израду задатка је 45 минута. Након провере општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени
из даљег изборног поступка вршиће се провера
посебних функционалних компетенција.
Провера посебних функционалних компетенција: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
- из оквира посебне функционалне компетенције за област рада судска управа провераваће
се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда;
- из оквира посебне фукнционалне компетенције за радно место провераваће се: поседовање знања и вештина за израду нацрта
судских одлука и других аката; вештина презентације, управљања поступком и извештавања у предметима.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведе-

ним редоследом, с тим да се писмена и усмена
провера не могу обавити у истом дану. Компетенција познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност суда провераваће се путем теста који ће се састојати
од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора.
Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Краљеву www.osnovnisudkv.rs. Кандидати ће
тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат. Компетенција поседовање
знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката провераваће се усменим
путем, што подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења одређеног задатка који је типичан
за обављање послова на радном месту. Свим
кандидатима ће се поставити исти задатак, а
време за припрему кандидата је 15 минута.
Компетенција вештина презентације, управљања поступком и извештавања у предметима
такође ће се проверавати усменим путем што
подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
послова на радном месту. Свим кандидатима ће
се поставити исти задатак, а време за припрему
кандидата је 15 минута.
Провера понашајних компетенција: Након
фазе провере посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа, и савесност,
посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће се
путем упитника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани психолог. Интервју
са комисијом и вредновање кандидата: Након
фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима,
који подразумева разговор чланова Комисије
са кандидатом у циљу процене мотивације за
рад на радном месту и прихватања вредности
државних органа. Општи услови за рад на свим
радним местима пПрописани су чл. 45 Закона о државним службеницима) 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; да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; диплома
или уверење којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном
испиту за радно место благајника, односно
уверење о положеном правосудном испиту за
радно место судијски помоћник-виши судијски
сарадник и судијски помоћник – судијски сарадник; исправе којима се доказује радно искуство
у струци у трајању од најмање две године за
радно место благајника (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), а за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник исправе којима се доказује радно
искуство у правној струци у трајању од најмање
две године након положеног правосудног испита; уверење издато од стране суда (основног
или вишег) да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од шест месеци);
уверење издато од стране надлежног органа
(МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије
10.11.2021. | Број 959 |
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од шест месеци); 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 јавног конкурса био у радном односу
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране
надлежног органа.
НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службеницима за кандидата који први пут
заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да исти положи у
року од 6 месеци од дана пријема односно
распоређивања. Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у
Краљеву. Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија именована одлуком председника
Основног суда у Краљеву.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли
Основног суда у Краљеву, на интернет презентацији Основног суда у Краљеву, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, а рок за подношење пријава на
јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања. Јавни конкурс ће бити оглашен дана 10.11.2021. године у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и последњи дан за предају
пријава је 25.11.2021. године. Пријава на јавни
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда
у Краљеву www.osnovnisudkv.rs.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве усноси 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.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу Основни суд у Краљеву, 36000 Краљево, Пљакина 4, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси
пријава)“, а могу се предати и на пријемном
одељењу Основног суда у Краљеву. На полеђини коверте навести име и презиме. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Светлана Кекерић, секретар Основног суда у
Краљеву, контакт телефон 036/311-872.

конкурсу и на начин који је наведен у огласу
о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену
провере, бити обавештени на контакте бројева
телефона или на e-mail адресу које су навели
у пријави. Кандидати међу којим се спроводи
изборни поступак обавештавају се о томе када
почиње изборни поступак најмање три дана
пре отпочињања изборног поступка. Кандидат
који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је
искључен из даљег тока изборног поступка.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту, уверење о положеном правосудном испиту, уверење да кандидат није
осуђиван и уверење да се против кандидата
не води кривични поступак. Законом о општем
управном поступку („Службени гласник РС”
бр. 18/16) прописано је, између осталог да је
орган дужан да по службеној дужности, у 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
биће одбачене, од стране конкурсне комисије.
Сви појмови који су у овом огласу изражени у
граматичком мушком роду подразумевају род
лица на које се односе. Овај оглас објављује
се на интернет презентацији Основног суда
у Краљеву (www.osnovnisudkv.rs), огласној
табли Основног суда у Краљеву, на порталу
е-Управа и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Образац пријаве на конкурс
за сва радна места може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у
Краљеву (www.osnovnisudkv.rs).

Судијски помоћник – судијски
сарадник, звање саветника

систематизованог под редним бројем
3.2. члан 16 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Краљеву
3 извршиоца

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

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 потребне компетенције за рад за ово радно место: понашајне
компетенције, опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције у
области рада и посебне функционалне компетенције за одређено место рада.

Датум и место провере компентенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
изборни поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Краљеву. У изборном
поступку Комисија може да проверава само
оне компетенције које су наведене у огласу о

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши и друге послове било самостално, било
под надзором или упутствима судије и председника суда.
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Фазе изборног поступка и учешће кандидата за радна места судијски помоћник-виши судјски помоћник-судијски
сарадник: Изборни поступак спроводи се
из више фаза у којима се проверавају најпре
опште функционалне, потом посебне функционалне и након тога понашајне компетенције.
Након провере понашајних компетенција комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање
интервјуа са комисијом исказује се бодовима,
а укупан број бодова који се могу доделити
кандидату је 60. Кандидати који освоје један
бод у провери одређене компетенције не могу
учествовати у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази и биће искључени из
даљег изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција: Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих
функционалних компетенција и то: из области
знања – организација и рад државних органа
Републике Србије; из области знања и вештина – дигитална писменост и из области знања
и вештина – пословна комуникација. Опште
функционалне компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.
Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет
презентацији Основног суда у Краљеву www.
osnovnisudkv.rs. Кандидати ће тест радити у
папирној форми. Време за израду теста је један
сат, а кандидати ће се непосредно усмено
обавестити о резултатима теста након истека
времена за његово решавање. Компетенција
„дигитална писменост“ провераваће се израдом
практичног задатка на рачунару. Кандидатима
ће се поставити задаци слични задацима који
су објављени на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Време за израду задатка је један сат. Провера дигиталне писмености
је обавезна за све кандидате без обзира да ли
неко од кандидата поседује сертификат односно уверење о познавању рада на рачунару, у
програму који је наведен у пријави на конкурс.
Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у
папирној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који ће
бити слични задацима објављеним на интернет
презентацији Основног суда у Краљеву. Време
за израду задатка је 45 минута. Након провере
општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног
поступка вршиће се провера посебних функционалних компетенција.
Провера посебних функционалних компетенција: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
- из оквира посебне функционалне компетенције за област рада судска управа провераваће
се познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда;
- из оквира посебне фукнционалне компетенције за радно место провераваће се: поседовање знања и вештина за израду нацрта
судских одлука и других аката; вештина презентације, управљања поступком и извештавања у предметима.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наве-
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деним редоследом, с тим да се писмена и
усмена провера не могу обавити у истом дану.
Компетенција познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност
суда провераваће се путем теста који ће се
састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених
одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је
објављена на интернет презентацији Основног
суда у Краљеву www.osnovnisudkv.rs. Кандидати ће тест радити у папирној форми. Време за израду теста је један сат. Компетенција
поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката провераваће
се усменим путем, што подразумева разговор
са кандидатом где кандидат у усменом облику
даје предлог решења одређеног задатка који је
типичан за обављање послова на радном месту.
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута. Компетенција вештина презентације, управљања поступком и извештавања у предметима
такође ће се проверавати усменим путем што
подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
послова на радном месту. Свим кандидатима ће
се поставити исти задатак, а време за припрему
кандидата је 15 минута.
Провера понашајних компетенција: Након
фазе провере посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа, и савесност,
посвећеност и интегритет.
Провера понашајних компетенција обавиће се
путем упитника а испитавање путем упитника
обавиће дипломирани психолог.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова
Комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Општи услови за рад на свим радним местима
(прописани су чл. 45 Закона о државним службеницима): 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; да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; диплома
или уверење којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном
испиту за радно место благајника, односно уверење о положеном правосудном испиту за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник и судијски помоћник – судијски сарадник; исправе којима се доказује радно искуство
у струци у трајању од најмање две године за
радно место благајника (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), а за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник исправе којима се доказује радно
искуство у правној струци у трајању од најмање
две године након положеног правосудног испита; уверење издато од стране суда (основног
или вишег) да се против кандидата не води
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кривични поступак (не старије од шест месеци);
уверење издато од стране надлежног органа
(МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије
од шест месеци); 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 јавног конкурса био у радном односу
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране
надлежног органа.
НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службеницима за кандидата који први пут
заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да исти положи у
року од 6 месеци од дана пријема односно
распоређивања. Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у
Краљеву.
Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија
именована одлуком председника Основног суда
у Краљеву.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли
Основног суда у Краљеву, на интернет презентацији Основног суда у Краљеву, на порталу
е-управа, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, а рок за подношење пријава на
јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања. Јавни конкурс ће бити оглашен дана 10.11.2021. године у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и последњи дан за предају
пријава је 25.11.2021. године. Пријава на јавни
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда
у Краљеву www.osnovnisudkv.rs.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве усноси 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.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу Основни суд у Краљеву, 36000 Краљево, Пљакина 4, са назнаком: „За јавни конкурс
– попуњавање извршилачког радног места
(навести радно место за које се подноси пријава), а могу се предати и на пријемном одељењу
Основног суда у Краљеву. На полеђини коверте навести име и презиме. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: Светлана Кекерић, секретар Основног суда у Краљеву,
контакт телефон 036/311-872.
Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Датум и место провере компентенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, изборни

поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Краљеву. У изборном поступку
Комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу
и на начин који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о датуму и времену провере,
бити обавештени на контакте бројева телефона
или на е-маил адресу које су навели у пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни
поступак обавештавају се о томе када почиње
изборни поступак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка. Кандидат који се
не одазове позиву да учествује у провери једне
компетенције обавештава се да је искључен из
даљег тока изборног поступка.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење да кандидат није осуђиван, и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16)
прописано је, између осталог да је орган дужан
да по службеној дужности, у 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 биће одбачене, од стране конкурсне
комисије. Сви појмови који су у овом огласу
изражени у граматичком мушком роду подразумевају род лица на које се односе. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији
Основног суда у Краљеву, (www.osnovnisudkv.
rs), огласној табли Основног суда у Краљеву,
на порталу е-Управа и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Образац пријаве на
конкурс за сва радна места може се преузети на
званичној интернет презентацији Основног суда
у Краљеву (www.osnovnisudkv.rs).

Благајник у звању референт

систематизовано под редним бројем
15 члан 16 Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Краљеву
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме економског или финансијског смера, две године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и потребне компетенције за ово
радно место: понашајне компетенције, опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције у области рада и посебне
функционалне компетенције за одређено место
рада.
Опис послова: саставља платне спискове, врши
обрачун плата и осталих примања и спискове за
обуставе, води дневну благајну и врши исплату из благајне, саставља благајнички извештај,
даје податке о примању запослених и издаје
потврде запосленима у суду саставља извештај
о платама и другим примањима, попуњава
образац М-4 и друге прописане обрасце за
плате, води дневник службених путовања,
исплаћује рачуне редовне делатности, пише
налоге или готовински чек, оверава податке
за кредите, даје извештаје, обрађује извршне,
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парничне и ванпарничне предмете по којима
се излазило на увиђај или вршило вештачење,
обрачунава и врши исплату трошкова кривичног поступка, обавља и друге послове по налогу председника суда или шефа рачуноводства
Фазе изборног поступка и учешће кандидата за радно место благајника: Изборни
поступак спроводи се из више фаза у којима
се проверавају опште функционалне, потом
посебне функционалне и након тога понашајне компетенције. Након провере понашајних
компетенција Комисија ће обавити интервју
са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа са комисијом
исказује се бодовима, а укупан број бодова који
се могу доделити кандидату је 60. Кандидати
који освоје један бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у провери следеће компетенције у истој или наредној фази и
биће искључени из даљег изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција:
Кандидатима који учествују у изборном поступку вршиће се најпре провера општих функционалних компетенција и то: из области знања –
организација и рад државних органа Републике
Србије; из области знања и вештина – дигитална писменост и из области знања и вештина –
пословна комуникација. Опште функционалне
компетенције Комисија ће проверавати редоследом како је наведено.
Компетенција „организација и рад државних органа Републике Србије“ провераваће се
путем теста који ће се састојати од 20 питања.
Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из
базе питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која је објављена на интернет
презентацији Основног суда у Краљеву: www.
osnovnisudkv.rs. Кандидати ће тест радити у
папирној форми. Време за израду теста је један
сат, а кандидати ће се непосредно усмено
обавестити о резултатима теста након истека
времена за његово решавање. Компетенција
„дигитална писменост“ провераваће се израдом
практичног задатка на рачунару. Кандидатима
ће се поставити задаци слични задацима који
су објављени на интернет презентацији Основног суда у Краљеву. Време за израду задатка је један сат. Провера дигиталне писмености
је обавезна за све кандидате без обзира да ли
неко од кандидата поседује сертификат односно уверење о познавању рада на рачунару у
програму који је наведен у пријави на конкурс.
Компетенција „пословна комуникација“ провераваће се решавањем теста који ће се радити у
папирној форми. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора и решавањем постављених задатака који ће
бити слични задацима објављеним на интернет
презентацији Основног суда у Краљеву. Време
за израду задатка је 45 минута. Након провере
општих фукционалних компетенција кандидатима који не буду искључени из даљег изборног
поступка вршиће се провера посебних функционалних компетенција.
Провера посебних функционалних компетенција: У изборном поступку кандидатима
ће се проверавати три посебне функционалне
компетенције и то:
- из оквира посебних функцоналних компетенција за радно место провераваће се познавање
прописа: Судски пословник и Закон о државним
службеницима;
- из оквира посебне фукнционалне компетенције за област рада административни послови
провераваће се: познавање канцеларијског
пословања;
- из оквира посебне функционалне компетенције за област рада финансијско-материјални
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послови провераваће се: познавање терминологија, стандарда, метода и процедура из
област буџетског рачуноводства и извештавања.
Редослед провере: Провера посебних функционалних компетенција вршиће се горе наведеним редоследом, с тим да се писмена и усмена
провера не могу обавити у истом дану. Компетенција познавање прописа: Судски пословник
и Закон о државним службеницима провераваће се путем теста који ће се састојати од 15
питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора.
Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Краљеву: www.osnovnisudkv.rs. Кандидати ће
тест радити у папирној форми. Време за израду
теста је један сат. Свака од преостале две компетенције провераваће се усменим путем, што
подразумева разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику даје предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
псослова на радном месту благајника. Свим
кандидатима ће се поставити исти задатак, а
време за припрему кандидата је 15 минута.
Провера понашајних компетенција: Након фазе
провере посебних функционалних компетенција провераваће се понашајне компетенције:
управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Провера понашајних компетенција обавиће се путем упитника, а испитавање путем упитника обавиће дипломирани
психолог.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Након фазе провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова
Комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Општи услови за рад на свим радним местима: прописани су чл. 45 Закона о државним
службеницима: 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; да учесник конкурса није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву:
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; диплома
или уверење којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном
испиту за радно место благајника, односно
уверење о положеном правосудном испиту за
радно место судијски помоћник-виши судијски
сарадник и судијски помоћник – судијски сарадник; исправе којима се доказује радно искуство
у струци у трајању од најмање две године за
радно место благајника (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), а за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник исправе којима се доказује радно
искуство у правној струци у трајању од најмање
две године након положеног правосудног испита; уверење издато од стране суда (основног
или вишег) да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од шест месеци);
уверење издато од стране надлежног органа
(МУП-а) да кандидат није осуђиван (не старије
од шест месеци); 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 јавног конкурса био у радном односу
Државни службеник који се пријављује на конкурс подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен, уместо
уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена од стране
надлежног органа.
НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службеницима за кандидата који први пут
заснива радни однос у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од шест месеци. Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да исти положи у
року од 6 месеци од дана пријема односно
распоређивања. Место рада за сва радна места: јурисдикционо подручје Основног суда у
Краљеву.
Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија
именована одлуком председника Основног суда
у Краљеву.
Рок за подношење пријава на конкурс:
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли
Основног суда у Краљеву, на интернет презентацији Основног суда у Краљеву, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање, а рок за подношење пријава на
јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања
у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање и почиње да тече од
наредног дана од дана оглашавања. Јавни конкурс ће бити оглашен дана 10.11.2021. године у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и последњи дан за предају
пријава је 25.11.2021. године. Пријава на јавни
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда
у Краљеву: www.osnovnisudkv.rs.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве усноси 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.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу Основни у Краљеву, 36000 Краљево,
Пљакина 4, са назнаком: „За јавни конкурс
– попуњавање извршилачког радног места
(навести радно место за које се подноси пријава), а могу се предати и на пријемном одељењу
Основног суда у Краљеву. На полеђини коверте навести име и презиме. Лице задужено за
давање обавештења о јавном конкурсу: Светлана Кекерић, секретар Основног суда у Краљеву,
контакт телефон: 036/311-872.
Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Датум и место провере компентенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, изборни
поступак ће се спровести у просторијама Основног суда у Краљеву. У изборном поступку
Комисија може да проверава само оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и
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на начин који је наведен у огласу о конкурсу.
Кандидати ће о датуму и времену провере, бити
обавештени на контакте бројева телефона или
на имејл-адресу које су навели у пријави. Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак обавештавају се о томе када почиње изборни поступак најмање три дана пре отпочињања
изборног поступка. Кандидат који се не одазове
позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из даљег
тока изборног поступка.
НАПОМЕНЕ: Документа о чињеницима о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту, уверење о положеном правосудном
испиту, уверење да кандидат није осуђиван, и
уверење да се против кандидата не води кривични поступак. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16)
прописано је, између осталог да је орган дужан
да по службеној дужности, у 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 биће одбачене, од стране конкурсне
комисије. Сви појмови који су у овом огласу
изражени у граматичком мушком роду подразумевају род лица на које се односе. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији
Основног суда у Краљеву, (www.osnovnisudkv.
rs), огласној табли Основног суда у Краљеву,
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 Краљеву (www.osnovnisudkv.rs).

НОВИ СА Д
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Сутјеска 3

Судијски помоћник
– виши судијски сарадник
звање самостални саветник

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 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, две
године радног искуства у правној струци након
положеног правосудног испита, познавање
рада на рачунару и потребне компетенције за
рад за ово радно место.
Опис послова радног места: помаже судији у
раду, израђује нацрте судских одлука, проучава
правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, поступа у парничним, ванпарничним и извршним
предметима у складу са процесним законима из
тих материја, врши и друге послове самостално или под надзором и по упутствима судије и
председника суда.
Бесплатна публикација о запошљавању

Уписничар

звање референт
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен средње школске
спреме друштвеног, природног или техничког
смера, најмање 2 године радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару и положен
државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.
Опис послова радног места: формира предмете,
уноси све податаке у вези предмета у електронски уписник у складу са Судским пословником,
разводи предмете, води евиденцију примљених,
решених, нерешених предмета и евиденцију
одлука које су израђене у року, разврстава поднеске, доставнице и повратнице по предметима (пописује, улаже, лепи, задужује), на захтев
странке констатује правоснажност и извршност и даје друга обавештења у вези предмета, наплаћује таксу за увид и издате фотокопије из списа предмета, даје усмена и писмена
обавештења о списима на основу података из
уписника, припрема предмете судијама и судијским помоћницима за рочишта и евиденцију, стара се о чувању предмета у приручној архиви,
врши оверу уговора, преписа, рукописа и потписа, обавља и друге административно-техничке послове у вези са предметима, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по
налогу шефа и управитеља писарнице.

Записничар

звање референт
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен средње школске
спреме друштвеног, природног или техничког
смера, најмање 2 године радног искуства у
струци, положен испит за дактилографа и класе, положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.
Опис послова радног места: по годишњем
распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији и судијском помоћнику код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и
обавља послове по диктату код судије, сачињава списак предмета за рочишта и истиче их на
огласну таблу, доставља извештај са суђења у
судску управу уз евиденцију начина решавања
предмета, води рачуна о уредности предмета,
попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама
поротницима, попуњава статистичке листове и
поступа по наредби судије, по потреби дежура
са судијом ради увиђаја, обавља и друге послове по налогу председника суда, судије или
секретара суда.
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. 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 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);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писменом симулацијом).
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 образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 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
материјалу за припрему кандидата за проверу
опште функционалне компетенције “Организација и рад државних органа Републике Србије”
могу се наћи на интернет презентацији суда.
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 писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник – поседовања знања и вештина за
израду нацрта судских одлука и других аката –
провера ће се вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник – вештине презентације, вештине
управљања поступком и вештине извештавања
у предметима – провера ће се вршити усменим
путем – разговор са кандидатом.
Међу кандидатима врши се провера
посебних функционалних компетенција
за радно место уписничар:
- Посебна функционална компетенција у
области рада судска писарница- познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда - провера ће се вршити писаним путем - тестом.
- Посебна функционална компетенција за радно
место уписничар - 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 уписничар - познавање подзаконских
аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног
места уписничар-провера ће се вршити усменим путем-разговор са кандидатом.
Међу кандидатима врши се провера
посебних функционалних компетенција
за радно место записничар:
- Посебна функционална компетенција у
области рада дактилобиро – познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда - провера ће се вршити писаним
путем-тестом.
- Посебна 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.
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- Посебна функционална компетенција за радно место записничар - познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката
органа релевантних за обављање послова радног места записничара - 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. 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 недозовољеним
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. Разговор са кандидатом захтева да се у
усменом облику да предлог решења одређеног
задатака који је типичан за обављање послова
радног места. Време за припрему задатака је 15
(петнаест) минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетенција
путем разговора 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, и то: управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет, вршиће се од стране дипломираног
психолога путем упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераће се путем интервјуа са
комисијом (усменим путем).
Врста радног односа и место рада: Радни
однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Новом Саду. Место рада: Нови Сад,
Сутјеска 3.
Општи услови за рад на радном месту: 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 у трајању од најмање шест месеци.
Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Датум оглашавања:
10.11.2021. године Јавни конкурс је оглашен на
огласној табли Основног суда у Новом Саду, на
интернет презентацији Основног суда у Новом
Саду и на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Рок за подношење пријаве
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 – публикацији
“Послови”. Последњи дан рока за подношење
пријава је 18.11.2021. године.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији
Основног суда у Новом Саду www.ns.os.sud.rs.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у Основном
суду у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3, канце-
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ларија број 255 (2. спрат зграде правосудних
органа), административно техничком секретару
судске управе или путем поште на исту адресу са назнаком “Пријава на јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места – Су
В-35-233/21”. 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 фазу провере посебних
функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом: биографија,
потврда 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 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 стручном испиту за рад у државним органима – кандидати
са положеним правосудним испитом оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту (за пријаве за радно место
судијски помоћник –виши судијски сарадник);
оригинал или оверена фотокопија – доказ о
положеном испиту за дактилографа I класе (за
пријаве за радно место записничар); потврда
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издата
од стране државног органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу; оригинал
уверење да 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; 2 примерка обрасца 1или 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 члана 9 и члана 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.
Документ о чињеницама о 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 6 (шест) месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (образац 1 или 1а) 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. Обрасци 1 и 1а могу
се преузети на интернет презентацији Основног
суда у Новом Саду у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњене изјаве 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 распоређи-

вању или премештају на радном 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 јединицима, пријемним канцеларијама основних судова односно општинским
управама, као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01.03.2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. 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.
Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазу провере посебних
функционалних компетенција, 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 предају непосредно на напред наведену
адресу суда или достављају путем поште на
напред наведену адресу суда са назнаком “За
јавни конкурс”.
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 Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3. Кандидати
ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или мејл-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: Драгана Ђогић и Татјана Мисирача,
контакт телефон: 021/4876-100, локал 395, или
зграда правосудних органа у Новом Саду, Сутјеска 3, канцеларија број 256 (2. спрат).
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).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће
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одбацити решењем. 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 испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне 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, 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
Новом Саду. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у
Новом Саду 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 мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола. Овај
оглас објављује се на интернет презентацији
Основног суда у Новом Саду www.ns.os.sud.rs,
на огласној табли Основног суда у Новом Саду
и на интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс за свако радно место, може се преузети на званичној
интернет презентацији Основног суда у Новом
Саду www.ns.os.sud.rs.

о испуњавању конкурсних услова, предају се у
Месној канцеларији Селенча сваког радног дана
од 08.00 до 14.00 часова или шаљу поштом на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс ће бити објављен
и на огласној табли Месне заједнице Селенча и
на званичном сајту Општине Бач.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА

Опис послова: тужилачки сарадник помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду,
прати судску праксу, израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши
самостално или под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног
тужиоца послове предвиђене законом и другим
прописима.

21425 Селенча, Маршала Тита 124

Секретар

МЗ Селенча, на одређено време 4 године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема (IV
степен); једна година радног искуства на сличним пословима; познавање словачког језика.
Поред општих услова предвиђених Законом,
кандидат треба да испуњава и услове из члана
6 Закона о радним односима у државним органима: да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или
за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да се не
води истрага, да није поднет оптужни предлог
за кривична дела за које се гоњење предузима
по службеној дужности (издаје надлежни суд).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о испуњености услова из конкурса у оригиналу или овереној фотокопији и
то: радну биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе или уверење којим се потврђује
стручна спрема, доказ о радном искуству, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне карте,
уверење о некажњавању од стране МУП-а, уверење да кандидат није под истрагом од стране
надлежног суда, доказ о знању словачког језика. Документа не могу бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат здравствено уверење
ће доставити накнадно. Пријаве са доказима
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО РУМА
22400 Рума, Железничка 10
тел: 022/470-148

Оглас објављен 03.11.2021. године, у публикацији ”Послови” (број 958), поништава се у
целости.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
РУМА
22400 Рума, Железничка 10
тел. 470-148

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНИХ МЕСТА
Орган у којем се радно место попуњава:
Основно јавно тужилаштво у Руми, Железничка
10, 22400 Рума.
Радно место које се попуњава:

Виши тужилачки сарадник у звању
самосталног саветника

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, најмање две године
радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно место.
Фазе изборног поступка: Изборни поступак
се спроводи из више обавезних фаза у којима
се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције,
понашајне компетенције и фаза у којој се спроводи интервју са Комисијом.
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 (провера ће се вршити путем писаног теста), дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ

– сертификат о познавању рада на рачунару),
пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције „дигитална писменост”, ако кандитат 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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет страници
Основног јавног тужилаштва у Руми (https: //
ru.os.jt.rs/).
2. Провера посебних функционалних
компетеција: Након сачињавања извештаја
о резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетеција, врши се провера посебних
функционалних компетеција за радно место
виши тужилачки сарадник, у звању самосталног саветника:
- Посебна функцонална компетенција у области
рада управа у јавном тужилаштву - познавање
прописа релевантних за управу у јавном тужилаштву - Закона о јавном тужилаштву, Правилника о управи у јавним тужилаштвима и
Закона о државним службеницима (провера ће
се вршити писаним путем - тестом и усменим
путем).
- Посебна функционална компетенција у
области рада управа у јавном тужилаштву познавање материјалних и процесних прописа
релевантних за надлежност јавног тужилаштва - Законика о кривичном поступку и Кривичног законика РС, Закона о јавном тужилаштву,
Правилника о управи у јавним тужилаштвима
(провера ће се вршити писаним путем - тестом
и усменим путем).
- Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник - поседовање знања
и вештина за израду нацрта јавнотужилачких
одлука и других аката, вештине израда нацрта
правних ставова (провера ће се вршити усменим путем - разговором са кандидатима).
- Посебна функционална компетенција за радно
место виши тужилачки сарадник - управљање
преткривичним поступком, вештине заступања
на главном претресу у кривичном и другим
поступцима пред надлежним судом (провера
ће се вршити усменим путем - разговором са
кандидатима).
3. Провера понашајних компентенција:
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет (проверу ће вршити дипломирани
психолог или обучени процењивач на основу
интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року од три месеца рачунајући од дана
истека рока за пријаву на оглас по предметном
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конкурсу. База питања биће објављена на интернет страни тужилаштва (https: //ru.os.jt.rs/).
Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Руми, Рума, Железничка 10.
Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
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.
Образац пријаве на конкурс и докази који
се прилажу: Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве који је доступан на
интернет страници Основног јавног тужилаштва у Руми (https: //ru.os.jt.rs/) или у штампаној
верзији у писарници Основног јавног тужилаштва у Руми, Железничка 10, поткровље зграде
правосудних органа; образац пријаве мора бити
својеручно потписан; образац пријаве на конкурс 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 јавни конкурс
се може поднети путем поште или непосредно
на адресу: Основно јавно тужилаштво у Руми,
Рума, Железничка 10. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује на јавном
конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен
додељеној шифри у року од три дана од дана
пријема пријаве на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
Датум и место провера 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 јавни конкурс, спровешће
се изборни поступак о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе,
бројеви телефона или имејл-адресе) које су
навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у просторијама Основног јавног тужилаштва у Руми,
Железничка 10, поткровље зграде правосудних
органа. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка, обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе поступка на контакте (бројеве
телефона или е-маил адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Докази које прилажу кандитати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом: биографија
са наводима о досадашњем радном искуству,
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, уверење
да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), потврда да кандидату раније престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа (само они кандидати који су радили у
државном органу), оверена фотокопија дипло-
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ме којом се потврђује стручна спрема за радно
место, 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 и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат
или други доказ о познавању рада на рачунару
(уколико поседује исте)
Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС”,
број 18/16) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницима о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Потребно
је да кандидат у делу Изјава у Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Комисијом позваће се да у року од 5 (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 адресу наведену у огласу.

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетеција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандитатом.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Дубравка
Шарац, административно-технички секретар,
бр. тел. 022/470-148.
Напомена: Сви докази се прилажу на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао јавни тужилац Основног јавног
тужилаштва у Руми.
Овај конкурс се објављује на огласној табли,
интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Руми (https://ru.os.jt.rs/), на порталу
е-Управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.
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.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
РУМА

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, односно општинским
управама као поверени послови).

Оглашава

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса
у периодичном издању Националне службе за
запошљавање „Послови”.

22400 Рума
Железничка 10
тел. 022/470-148

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНИХ МЕСТА
Орган у коме се попуњава радно место:
Основно јавно тужилаштво у Руми, Железничка
10, 22400 Рума.
Радно место које се попуњава:

Уписничар у звању референт

Адреса на коју се подноси пријава на
јавни конкурс: Основно јавно тужилаштво у
Руми, Железничка 10, 22400 Рума, са назнаком
„За јавни конкурс – за сарадника”.

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 непосредно
надређеног.

Изборни поступак: 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.

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

Датум оглашавања на огласној табли и на
интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Руми (https: //ru.os.jt.rs/) је
10.11.2021. године, а последњи дан рока за
подношење пријаве је 18.11.2021. године.
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Компетенције: Сходно Правилнику о саставу
конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике
Србије” број 30/19) у изборном постуику комисија ће проверити:
1. Опште функционалне компетенције:
организација и рад државних органа Републике Србије (писани тест); дигитална писменост
(тест практичним радом на рачунару); пословна
комуникација (писмена симулација).
2. Посебне функционалне компетенције
за радно место уписничар: административни послови – (писани тест); релевантни прописи из делокруга органа: Закон о државним
службеницима, Правилник о управи у јавним
тужилаштвима (писани тест); познавање подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа битних за обављање послова радног места уписничар (разговор са кандидатом).
3. Понашајне компетенције – провера
интервјуа са дипломираним психологом или
обученим процењивачем на основу интервјуа
базираног на компетенцијама: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет.
4. Интервју са кандидатима: Процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
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 страни тужилаштва (https://ru.os.
jt.rs/).
Сходно члану 9 став 4 Правилника о саставу
конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовимаи јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије” бр. 30/19), комисија ће прихватити
одговарајуће сертификате, потврде или друге
доказе о поседовању компетенције дигитална
писменост.
Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Руми, Рума, Железничка 10.
Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Особа задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Дубравка Шарац, административно-технички секретар, бр. тел.
022/470-148.
Општи услови за рад на радном месту:
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.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа „Послови” Националне службе за запошљавање.
Докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
Бесплатна публикација о запошљавању

интервјуа са комисијом: оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
6 месеци); уверење да 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); оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 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 посгупка 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 посгупка.
Докази се достављају на адресу 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.
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.
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.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави
на конкурс изјасни да 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.
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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Руми: https://ru.os.jt.rs/.
Адреса на коју се подносе пријаве за радно место: Основно јавно тужилаштво у Руми,
Железничка 10, 22400 Рума, са назнаком „За јавни конкурс – за уписничара” (поткровље зграде).
Изборни поступак: 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.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве на
начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компегенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.
Датум оглашавања на огласној табли и на
интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Руми (https: //ru.os.jt.rs/) је
10.11.2021. године, а последњи дан рока за
подношење пријаве је 18.11.2021. године.
НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос
на неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији
биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа. На
извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року
утврђеном Законом о државним службеницима
(“Службени гласник РС” бр. 79/2005, 81/2005,
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017 и 157/2020).
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 у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, на
порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Руми.
Образац пријаве биће објављен на интернет
страници тужилаштва (https://ru.os.jt.rs/).

ОСНОВНИ СУД
У СТАРОЈ ПАЗОВИ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основни суд у Старој Пазови, Стара Пазова,
Карађорђева 3.
II Радна места која се попуњавају (сва
радна места се попуњавају се на неодређено
време):

1. Судијски сарадник
у звању саветник
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна питања, израђује нацрте судских
одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши
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самостално или под надзором и по упутствима
друге стручне послове, по налогу судија или
председника суда.
Услови: 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 и најмање две године радног
искуства у струци, положен правосудни испит
и познавање рада на рачунару и потребне компетенције за ово радно место.

2. Уписничар у звању референт
2 извршиоца

Опис послова: води помоћне књиге у складу
са Судским пословником, здружује поднеске,
предмете и остала писмена, разводи предмете
и ставља клаузулу правноснажности наодлуке,
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, странкама 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 за предмете који се налазе у евиденцији,
поступа по наредби судија, израђује статистички извештај, врши оверу преписа, даје обавештење 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 шефа
писарнице.
Услови: III или IV степен средње школске
спреме, друштвеног, природног или техничког
смера, најмање две године године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и потребне компетенције за ово радно место.

3. Записничар у звању референт
6 извршилаца

Опис послова: обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад судији
код кога је распоређен, пише записнике на
суђењима, позиве за рочишта, доставнице и
повратнице и обавља ппослове по диктату код
судије, сачињава списак предмета за рочишта и
истиче их на огласну таблу, доставља извештај
са суђења у судску управу уз евиденцију начина
решавања предмета, води рачуна о уредности
списа, попуњава обрасце решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, решење
о исплати трошкова сведоцима, вештацима и
судијама поротницима, попуњава статистичке
листове и поступа по наредби судије, по потреби дежура са судијом ради увиђаја, стара се о
чувању и преносу података, обавља и и друге послове по налогу председника суда, судије
и секретара суда. Обавља претежно рутинске
послове са бројним међусобно повезаним различитим задацима у којима се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада или
поступака, самосталност у раду ограничена
је повременим надзором руководиоцаи његовим општим упутствима и обавља контакте
углавном уже унутрашње јединице у којој је
радно место, а повремено и са другим ужим
унутрашњим јединицама у оквиру истог органа, а кој епотребно да се прикупе или размене
информације
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Услови: III или IV степен средње школске
спреме, друштвеног, природног или техничког
смера, најмање две године радног искуства у
струци, положен испит за дактилографа I класе и потребне компетенције за ово радно место
III Место рада: За сва радна места место рада
је у седишту суда у Старој Пазови, Карађорђева 3.
IV 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
1. Провера општих функционалних компетенција:
- из области знања организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се
вршити писаним путем – тест);
- из области знања и вештина дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- из области знања и вештина пословна комуникација (провера ће се вршити решавањем теста
који ће се радити у писаној форми, заокруживањем једног од више понуђених одговора из
постављених задатака на интернет презентацији Основног суда у Старој Пазови).
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.
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 материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Основни суд у Старој Пазови www.st.os.sud.rs
као и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs. Задатак из области знања и
вештина дигитална писменост је усклађен са
потребама рада запослених у суду.
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција међу
кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенцијa,
врши се провера посебних функционалних компетенција
2. Провера посебних функционалних компетенција:
За радно место судијски помоћник –
судијски сарадник:
1. Посебна функционална компетенција у
области рада судa – провераваће се познавање
материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним путем. Тест ће саставити Комисија
методом случајног избора из базе питања која

је објављена на интернет презентацији Основног суда у Старој Пазови – тест се састоји од
15 питања.
2. Посебна функционална компетенција за
радно место судијски помоћник – судијски
сарадник провераваће се поседовање знања
и вештина за израду нацрта судских одлука
и других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом, где кандидат у усменом облику даје предлог решења
одређеног задатка који је типичан за обављање
послова на радом месту судијског помоћника –
судијског сарадника.
3. Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник, судијски сарадник
– вештине презентације, вештине управљање
поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем
– разговор са кандидатом где кандидат у усменом облику презентира извештавање у конкретном предмету, које извештавање типично у
обављању послова на радном месту судијског
помоћника. Свим кандидатима ће се поставити
исти задатак а време за припрему кандидата је
15 минута.
За радно место уписничар:
1. Посебна функционална компетенција –
познавање прописа Закон о државним службеницима и Судски пословник. Тест ће саставити Комисија методом случајног избора из базе
питања која је објављена на интернет презентацији Основног суда у Старој Пазови – провера
ће се вршити писаним путем -трајање 1 сат.
2. Посебна функционална компетенција у
области рада административни послови –
Познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у
области рада судска писарница – знање и
вештина потребе за рад на пословном софтеру за управљање предметима – провера ће
се вршити усменим путем – разговор са кандидатом
За радно место записничар:
1. Посебна функционална компетенција познавање прописа Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити
писаним путем – тест који ће се састојати од
15 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од више понуђених одговора.
Тест ће саставити Комисија методом случајног
избора из базе питања која је објављена на
интернет презентацији Основног суда у Старој
Пазови. Време за израду теста је један сат.
2. Посебна функционална компетенција у
области рада административни послови –
познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција поседовање вештине куцања провераваће се 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.
4. Посебна функционална компетенција-положен испит за дактилографа I класе провера
ће се вршити увидом у потврду о положеном
испиту.
Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе
питања објављене на интернет презентацији
Основног суда у Старој Пазови. Кандидат
може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или
исправка датог одговора сматра се као нетачан
одговор. Aко се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, Комисија ће таквог кан-
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дидата удаљити са теста. У том случају сматра
се да кандидат није положио тест.
Време за израду сваког теста је 1 сат.

не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

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

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.

Докази се достављају на наведену адресу, са
назнаком „За јавни конкурс“.

Основни суд у Старој Пазови не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, вере, пола,
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.

4. Интервју са Комисијом и вредновање
кандидата: Након фазе провере понашајних
компетенција спровешће се фаза интервјуа са
кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатом у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.
V Рок за подношење пријава: Датум оглашавања:03.11.2021. године. Последњи дан рока
за подношење пријаве је 12.11.2021. године.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Основног суда у Старој Пазови
или у штампеној верзији која се може преузети
у судској управи у седишту суда, канц. бр. 2
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.
VII Остали докази које прилажу кандидати:
- 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 – уверење
о положеном правосудном испиту;
- за радно место уписничар и записничар – уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (уколико поседује уверење) и уверење о положеном испиту за
дактилографа I 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 надлежног органа да против кандидата није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да учесник конкурса није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 месеци издате
од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, не старије од 6 месеци.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника.
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.
Кандидати који не доставе податке који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
Бесплатна публикација о запошљавању

VIII 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 Старој Пазови, Карађорђева 3.
Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
имејл-адресе) која наведу у својим обрасцима
пријаве.
Изборни поступак ће започети по истеку рока
за подношење пријава.
IX Лицa задуженa за давање обавештења
о конкурсу:
- Хаџић Александра, секретар Основног суда у
Старој Пазови, контакт телефон 022/310-701
- Мајсторовић Ивана, административно-технички секретар Основног суда у Старој Пазови
022/310-701.
Напомена: 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 („Сл. гл.
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
у 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).
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлеже пробном раду у
трајању од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају
се на рад под условом да тај испит положе у
року од 6 месеци од дана пријема на рад, док
кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у односу на оне без
положеног државног испита
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатим при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор
кандидата врши на основу провера компетенција.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија
именована одлуком председника Основног суда
у Старој Пазови

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Основног суда у Старој
Пазови, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, и на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
www.suk.gov.rs.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет
презентацији Основног суда у Старој Пазови
(www.st.os.sud.rs).

ВАЉЕВО
ОСНОВНИ СУД У УБУ
14210 Уб, 3. октобра 4
тел. 014/411-315

Судијски помоћник – виши судијски
сарадник у звању самостални
саветник
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, са најмање две
године радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.
Опис послова радног места: помаже судији у
раду; израђује нацрте судских одлука; проучава
правна питања, судску праксу и правну литературу; израђује нацрте правних схватања; усвојена правна схватања припрема за објављивање;
врши самостално или уз надзор и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге
послове по налогу председника Суда.

Судијски помоћник – судијски
сарадник у звању саветник
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 и потребне компетенције за ово радно место.
Опис послова радног места: помаже судији у
раду; израђује нацрте једноставнијих судских
одлука; проучава правна питања, судску праксу и правну литературу у једноставнијим предметима; врши самостално или уз надзор и по
упутствима судије друге стручне послове, као
и друге послове по налогу председника Суда.
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Техничар за информационотехничку подршку у звању референт
УСЛОВИ: завршена средња школа природног
или техничког смера или гимназија, у четворогодишњем трајању, односно четврти степен
стручне спреме, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.
Опис послова радног места: обавља послове
инсталирања и текућег одржавања рачунарске
опреме у суду, врши инсталацију софтверских
апликација, самостално отклања мање кварове на деловима рачунарске опреме, стара се о
благовременом и превентивном сервисирању
рачунарске и комуникационе опреме и води
евиденцију, планира и врши замену потрошног
материјала, пружа техничку подршку запосленима, обавља послове евиденције информатичких ресурса суда, стара се о ажурирању сајта
суда, врши нарезивање и штампање презентационих дискова суда, врши имплементацију
антивирусне заштите, израђује основе wеб презентације и дизајн пословног материјала суда,
израђује статистичке извештаје у електронском и папирном облику и активно учествује у
креирању аналитичких послова у суду, прати
спровођење аналитичко-статистичких послова и имплементираних послова апликативног
софтвера у суду, по налогу и упутствима систем
администратора спроводи обуку запослених за
примену пословних апликација, и обавља друге
послове по налогу председника суда или заменика председника.

Трговина и услуге
„ГРУПО МОДА“ ДОО

Београд – Савски венац
тел. 063/228-585
e-mail: matijasevic.dejan@gmail.com

Шивач

2 извршиоца
УСЛОВИ: од II до IV степена стручне спреме. Пријаве на конкурс слати путем e-maila:
matijasevic.dejan@gmail.com или позвати на
телефон: 063/228-585, особа за контакт: Дејан
Матијашевић. Рок за подношење пријава: до
30.11.2021.

„DELHAIZE SERBIA“
ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 069/8076-333, 065/3495-234
e-mail: sladjana.kuzeljevic@delhaize.rs

Магационер

за рад у Ивањици
15 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; предност имају кандидати са
радним искуством на наведеним пословима. Рад
је у две смене. Рок за реализацију је 30 дана
од дана објављивања. Особа за контакт Јелена Петровић. Заинтересовани кандидати треба
да се јаве на телефоне број: 069/8076-333 или
065/34-95-234, или да пошаљу радне биографије на e-mail: sladjana.kuzeljevic@delhaize.rs.

Посао се не чека,
посао се тражи
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“АМИ” ДОО

Медицина

18000 Ниш, Гордане Тодоровић 15

Комерцијалиста
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно
радно искуство; пожељно познавање машинских
елемената. Заинтересовани кандидати пријаве
шаљу на имејл-адресу: prodajaami@gmail.com.

ДОМ ЗДРАВЉА
БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка
Бранислава Нушића 2

Возач у санитетском превозу

WIENER STADTISCHE
OSIGURANЈE ADO BEOGRAD

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

Заступник за продају
животних осигурања
за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; предност
имају кандидати који имају радно искуство у
осигурању. Заинтересовани кандидати јављају
се на контакт телефон: 060/100-6468.

„DEUS DEA STORY“ DOO
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 87

Књиговођа
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економиста. Заинтресовани кандидати пријаве шаљу
на мејл-адресу: deusdeastory@gmail.com или се
јављају на контакт телефон: 066/8484-144.

КРОЈАЧКА РАДЊА НБ
11080 Земун, Цара Душана 212

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора испуњавати и следеће
посебне услове: IV степен стручне спреме,
завршена средња саобраћајна школа, возачка
дозвола Б категорије и посебна здравствена
способност за управљање санитетским возилом, или III степен стручне спреме, завршена
техничка школа, возачка дозвола Б категорије
и посебна здравствена способност за управљањем санитетским возилом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити:
диплому о завршеној средњој школи, у оригиналу или овереној фотокопији; фотокопију
возачке дозволе. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско
уверење о способности за рад. Рок за подношење пријава на јавни оглас са краћом биографијом је 8 дана од дана објављивања огласа.
Оглас је објављен и на огласној табли Дома
здравља Бела Паланка, интернет презентацији
Дома здравља Бела Паланка и на интернет
страници Министарства здравља. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „Директору”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”

Шивач на штеперици

пробни рад од месец дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: потребно је искуство у раду на текстилној машини за шивење. Радно време од 06.30 до
14.30 часова (40 сати недељно), са две паузе у
току радног времена. Контакт особа: Сњежана
Дабовић, контакт телефон за заказивање разговора: 063/812-62-63, имејл-адреса: nb011@eunet.rs.

MEDIX TEHNOLOGIE
37000 Крушевац, Липљанска 69/18
e-mail: medix.prezenteri@gmail.com

Асистент комерцијале

на одређено време 6 месеци,
за рад у Суботици
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме угоститељског или туристичког смера, без обзира на
радно искуство; возачка дозвола Б категорије.
Теренски рад. Слање биографија на имејл. Ближе информације на контакт телефон. Оглас је
отворен до попуне.

„PLANET BIKE CO” DOO BEOGRAD
Београд, Љубице Ивошевић 53
тел. 060/0387-240
e-mail: aleksandra.woshc@planetbike.rs

Продавац бициклистичке
и СКИ опреме

на одређено време,
са местом рада на Златибору
4 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Јављање кандидата на телефон: 060/0387-240, контакт особа: Александра
Костић Петровић. Слање пријаве за запослење
мејлом. Трајање огласа до 01.12.2021. године.

11000 Београд
Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Сервирка

на одређено време
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су
обавезни да доставе: кратку биографију са
адресом, контакт телефоном и мејл-адресом,
неоверене фотокопије диплома о завршеној
школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају
се преко поште у затвореним ковертама на
наведену адресу Клинике – Правна служба, са
назнаком „Пријава за оглас” са навођењем радног места за које се конкурише или на имејл:
kadrovska.sluzba@rehabilitacija.rs. С обзиром
да је Влада РС донела Одлуку о проглашењу
болести COVID-19 изазване вирусом SARSCoV-2 није дозвољена лична достава пријава у
просторијама Клинике. Пријаве морају да буду
примљене у Клиници најкасније осмог дана од
дана објављивања огласа као последњег дана
рока за подношење пријава до 14.00 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Клиници после истека дана и сата
наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним подацима
и непотпуном документацијом ће бити одбијене
као неисправне.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО

Благајник

Гинеколошко-акушерска сестра

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на
рачунару. 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.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра – техничар
педијатријског смера

за рад у Служби за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са боловања и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен
стручни испит. Рад у сменама, пробни рад.
Као доказе о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево, обрађује
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл, бр. лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се јављам), оверену
фотокопију дипломе о завршеном IV степену
стручне спреме педијатријског смера, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору,
фотокопију / очитану личну карту, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.
Пријава и пропратна документација кандидатима који нису примљени се не враћа и иста
ће бити комисијски уништена по предвиђеној
процедури, у циљу заштите података о личности садржаних у тим документима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, код Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу,
потребно је исту назначити ради обавештавања
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон:
026/240-725.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

19320 Кладово
Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

за рад у Одељењу гинекологије и
акушерства, Служба педијатрије,
гинекологије и акушерства ОЈ Болница
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме: завршено средње
образовање – средња медицинска школа одговарајућег смера (гинеколошко-акушерска сестра); стручни испит, лиценца издата од Коморе
медицинских сестара и здравствених техничара Србије, рад у струци. Посебни услови: рад
у сменама.

Виши радиолошки техничар
у дијагностици

за рад у Одсеку за радиолошку
и ултразвучну дијагностику,
Служба за поликлиничку делатност
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и услове
у погледу стручне спреме: завршено више или
високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који утврђује високо
образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање
5 година, по пропису које је уређивао образовање до 10.09.2005. године; стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању. Посебни услови: рад у зони
јонизујућег зрачења.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз захтев
о испуњености услова подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда); уверење да нису осуђивани
за кривична дела која их чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење из
полицијске управе или полицијске станице).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“. Одлука о
избору кандидата биће донета у року од тридесет дана од дана истека рока за подношење
пријава. Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подацима рукује и податке обрађује
Одљење за правне, кадровске и опште послове Здравственог центра Кладово. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
информација које су од важности за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку о
избору кандидата доноси в. д. директора.
Пријаве се подносе лично или путем поште на
адресу: Здравствени центар Кладово, 19320
Кладово, Дунавска 1-3, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова
и радних места Здравственог центра Кладово.

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање,
за потребе Службе за анестезију
и реанимацију, 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 РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који уђу у
ужи избор биће 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 (ако је кандидат
у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није у радном односу) за радно
место. Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 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 034/5052-73. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на
адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. 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)”.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ
„МОЈА ЗУБАРКА”
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 38

Административни радник
Опис посла: самостално води све потребне
евиденције, саветовање, усмеравање ка дефинисаним циљевима, израда биланс планова и
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различитих програма субвенционисања запошљавања, прикупљање и анализа података
у сврху прогнозирања економских трендова,
праћење привредне статистике и економске
теорије, као и међузависност економских појава и процеса.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски
техничар; VII/1 степен стручне спреме; основна
информатичка обука. Рад у сменама. Јављање
кандидата на контакт телефон: 065/9822-752.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Футошка 68

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
Опис послова: спроводи поступак заснивања
радног односа и уговорног ангажовања лица
ван радног односа и поступак остваривања
права, обавеза и одговорности из радног односа; прати, проучава и примењује законске прописе, подзаконска акта, општа акта, предлаже
и учествује у усаглашавању аката специјалне
болнице са изменама у законској регулативи;
израђује општа акта, одлуке, односно уговоре; израђује типске примере решења односно одлука из области радних односа, типске
примере уговора, а по потреби и појединачна
решења, одлуке, односно уговоре; даје правне
савете запосленима из области радних односа, непосредно пружа стручну помоћ сараднику из радних односа, даје стручна мишљења
по појединим питањима из рада и пословања
Специјалне болнице, а везано за примену закона; сарађује са надлежним државним органима у поступцима примене и доношење аката из
делокруга рада; припрема материјале за седнице Управног одбора, Надзорног одбора и других органа Специјалне болнице; води управни
поступак из делокруга рада; води евиденцију и
сачињава периодичне извештаје о раду и стању
у области правних, кадровских и административних послова; даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; даје стручну
подршку у области канцеларијског пословања.
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; завршен правни факултет; знање
рада на рачунару.
ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености
услова огласа. Као докази о испуњености услова огласа подносе се: диплома о завршеном
факултету и доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица
или други доказ о радном искуству). Докази о
испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаву
са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница
за реуматске болести Нови Сад, Футошка 68,
са назнаком “За јавни оглас за радно место:
дипломирани правник за правне, кадровске и
административне послове”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор
између пријављених кандидата врши се на
основу приложене документације из које се
цени испуњеност услова. Кандидати могу бити
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позвани ради пружања додатних података који
могу бити потребни за одлуку о пријему (радно
искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања итд.). Ако
последњи дан рока пада у нерадни дан (субота
и недеља) или на дан државног празника, рок
за подношење пријаве истиче првог нарадног
радног дана. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за
пријаву кандидата.

здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уколико их кандидат поседује.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Виши радиолошки техничар

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, за рад
у ОЈ општа болница Сурдулица,
Служба радиологије
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена
школа за вишег радиолошког техничара, положен стручни испит лиценца. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи – виши технолошки
техничар, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за вишег радиолошког
техничара, лиценца, извод из матичне књиге
рођених, венчаних за особе које су промениле презиме; извод из евиденције незапослених,
лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Избор између кандидата који
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног
уговора за здравстене установе чији је оснивач
Република Србија. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 3

на одређено време по основу
замене до повратка радника
са боловања, Одсек кардиохируршког
интензивног лечења
2 извршиоца

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење анестезиологије са
реаниматологијом
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме –
педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање 6 (шест) 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.).
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.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Оглас објављен 13.10.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
спремач/спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге, на одређено време до повратка радника са боловања, за потребе Одсека за помоћне послове. У осталом делу
текст огласа остаје непромењен.

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

Доктор медицине

за потребе Одсека за образовну
делатност и едукацију запослених
УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине; предвиђен
пробни рад у трајању до 6 (шест) месеци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика;
лиценца; просек студирања изнад 8,5. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију;
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопија лиценце; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде о
обављеном раду од стране начелника служби

Барајево

Возач санитетског возила

за рад у Служби за хемодијализу
УСЛОВИ: завршена средња школа, положен
возачки испит, најмање Б категорије, сви кандидати морају испуњавати опште услове за
заснивање радног односа утврђене законом о
раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17) и
посебним прописима везаним за јавне службе:
потребно радно искуство у здравственој установи – транспорт пацијената, лица морају бити
вакцинисана обавезним вакцинама; уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење као доказ опште здравствене способности; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага(уверење суда не старије од
6 месеци). Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу
или овереним копијама, не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања на огласној табли Дома здравља
“Др Милорад Влајковић” Барајево, односно на
интернет страници Дома здравља “Др Милорад
Влајковић” Барајево и Националне службе за
запошљавање. Пријаве на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља
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“Др Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска
91, сваког радног дана од 07 до 15 часова или
послати препоручено поштом на адресу, са назнаком: „За оглас – возач санитетског возила“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар

ке Србије и сајту Дома здравља Нови Кнежевац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидат је дужан да
приликом заснивања радног односа достави
лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кнежевац, Краља Петра
I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са
назнаком: „За конкурс – не отварати”.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
привремено одсутног запосленог,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Доктор медицине специјалиста
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит,
лиценца за рад; радно искуство 6 месеци.

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: VII/2 степен стручне
спреме, доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду издату од стране
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 телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

Опис послова: спроводи здравствено-васпитни
рад, обавља општу и специјалну негу у рехабилитацији; обавља послове везане за личну
хигијену и исхрану пацијената; спроводи прописану терапију и води медицинску документацију и евиденцију; стара се о благовременом
присуству пацијената на терапији по утврђеном
распореду; учествује у пратњи пацијената при
транспорту у другу медицинску установу или у
другим организованим одласцима пацијената;
обавља и друге послове у оквиру своје струке у
сменском раду и по налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника службе или
дежурног лекара.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије:
дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, доказа о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), уверења о положеном
стручном испиту и лиценце за рад. Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да
достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврда да се против лица не води судски
поступак као и потврду о неосуђиваности.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а –
Правна служба. Рок за пријављивање на оглас
је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремач / спремачица

на одређено време због
повећаног обима посла

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА “БЕНУ”
11000 Београд, Косовска 4

Дипломирани фармацеут,
магистар фармације
20 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар
фармације; лиценца фармацеутске коморе;
енглески језик, почетни ниво.

Фармацеутски техничар

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: VII степен стручне спреме, доктор медицине, положен стручни испит.
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверен препис или фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; потврду издату
од стране 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 телефон.

Радник обезбеђења без оружја
на одређено време због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: III/IV степен стручне
спреме, средња школа III/IV степен. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом
и контакт телефон; потврду издату од стране
суда да кандидат није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак или истрага.

Куварица

на одређено време због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: III/IV степен стручне
спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци на
пословима припреме хране, (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); биографију
са адресом и контакт телефон.

10 извршилаца

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар; лиценца за рад; енглески језик,
почетни ниво.

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушерска сестра, положен
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду издату од стране 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 телефон.

Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на
мејл-адресу: vedrana.milosavljevic@benu.rs.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

просторија у којима се пружају
здравствене услуге

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште
услове прописане законом; завршено основно
образовање. Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о
држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеној основној школи. Предност имају кандидати са претходним радним искуством. Рок
за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од
објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, на званичној
веб-страници Министарства здравља Републи-

на одређено време због
повећаног обима посла

Бесплатна публикација о запошљавању

потврда послодавца), биографију са адресом и
контакт телефон.

Домар – технички радник
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: III/IV степен стручне
спреме, средња школа III/IV степен. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или

Хигијеничар

на одређено време због
повећаног обима посла
4 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: НК радник – завршена
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основна школа. Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе: диплому о
завршеној основној школи; потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и
контакт телефон.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
– техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенскоепидемиолошку заштиту, на одређено
време ради замене одсутног радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о
раду. Посебни услови: средње образовање из
области медицине; IV степен стручне спреме,
медицинска сестра – техничар општег смера,
положен стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверен препис или фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 категорије и писану
изјаву да је кандидат активни возач; биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани
кандидат је обавезан да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на
оглас број 10/21”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за психијатрију,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за
оториноларингологију,
на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
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3. Медицинска сестра – техничар у
трансфузиологији

за рад у Болничкој банци крви у Служби
трансфузиологије, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
или лабораторијског смера, IV или V степен;
стручни испит; завршен специјалистички испит
за рад у служби за трансфузију крви; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Mедицинска сестра – техничар у
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви
Службе трансфузиологије при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV степен; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар у
гинекологији и акушерству
за рад у Одсеку за репродуктивну
медицину и гинеколошку
ендокринологију Службе за
гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају
психијатријску делатност,
које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка
за рад у Служби за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

7. Комерцијалиста

за рад у Одељењу јавних набавки
у Служби за економске послове, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

9. Магационер – економ

за рад у Одељењу јавних набавки
у Служби за економске послове, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање.
За радна места од броја 1 до броја 6 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту (за радно место под бр. 3);
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа.
За радна места од броја 7 до броја 9 кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Оглас објављен и на веб-сајту Опште болнице
Крушевац и Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише искључиво поштом на горенаведену адресу. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Спремач – спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге

за рад при техничким пословима Ковид
болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање.

8. Домар – мајстор одржавања

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка или грађевинска школа III степен
стручне спреме, смер металостругар, металобрусач, алатничар, машинбравар, водоинсталатер, керамичар.

УСЛОВИ: основна школа. Опис послова: према
Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са
адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована); фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о
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здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава
8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Оглас
објављен и на веб-сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти са назнаком “За оглас” са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво поштом на горенаведену адресу.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Возач Б и Ц категорије

на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла
Опис послова: обезбеђује исправно функционисање возног парка, врши превоз мобилних
екипа Завода и запослених по потреби Службе; врши превоз крви, материјала и опреме,
учествује у утовару и истовару опреме за рад
мобилне екипе, пре и након завршетка посла
врши преглед возила ради утврђивања да ли је
на возилу било оштећења, како каросерије тако
и унтрашњег простора, пре и након завршетка
посла, правилно попуњава путни налог, тако
што уписује почетно стање на километар сату,
датум и време послака, место почетка путовања и место завршетка путовања и завршно
стање на километар сату, стара се да у возило има довољно горива у резервоару као и о
количин моторног уља и течности и хладњаку, обавља и друге послове који проистичу из
послова возача Б и Ц категорије
УСЛОВИ: најмање средње образовање, возачка
дозвола Б и Ц категорије, знање рада на рачунару, најмање пет година радног искуства на
тим пословима. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе о завршеном
средњем образовању, фотокопија возачке дозволе Б и Ц категорије, фотокопија извода из
матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, доказ о радном искуству у виду уверења/
потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл., уверење суда да против њега није
покренут кривични поступак и уверење Министарства унутрашњих послова да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично
дело, кратка биографија (ЦВ).

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
до 6 месеци због повећаног обима посла
Опис послова: врши припрему материјала
потребног за рад, води рачуна о исправности
средстава за рад и о томе извештава главног
техничара Завода, води периодичне извештаје
о средствима потребним за рад и доставља их
начелнику Службе, обавља послове одржавања
хигијене у свим просторијама Завода и око
Завода (главни и споредни улаз Завода и део
паркинг простора код споредног улаза), рукује отпадом и биохазардним материјалом (према радном упутству) и исти одлаже на за то
предвиђено место, обавља курирске послове,
обавља и друге послове према стручној спреми сходно потребама Завода, врши требовање
материјала и води евиденцију материјала за
одржавање чистоће, по потреби обавља послове сервирке и послове перача рубља пеглара, обавља и друге послове који проистичу из
послова чишћења просторија.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство
на тим пословима у трајању од најмање 6 месеци. Потребна документација: пријава на оглас,
фотокопија извода из матичне књиге рођених,
фотокопија личне карте, кратка биографија
(ЦВ), доказ о радном искуству (уверење/потврда послодавца, фотокопија радне књижице,
фотокопија уговора о раду, доказ о уплаћеним
доприносима за обавезно социјално осигурање
по основу радног односа и сл.).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама “Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Оглас ће бити
објављен и на веб-сајту Министарства здравља
Републике Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе
путем поште на адресу: Завод за трансфузију
крви Војводине, 21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком “За оглас” или непосредно
управи Завода за трансфузију крви Војводине,
сваког радног дана од 8 до 14 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг
Пут Алимпија Васиљевића бб
тел. 014/3445-004

Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање. Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достављи и
кратку биографију, са фотокопијом докумената о испуњености услова радног места. Документа којима се доказује испуњеност услова
са кратком биографијом доставити лично или
поштом на горе наведену адресу са назнаком
“Пријава по огласу за заснивање радног односа”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
19250 Мајданпек, Светог Саве 57
тел. 030/581-211

Директор
УСЛОВИ: 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 и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и има најмање пет година
радног искуства у струци; да је држављанин
републике Србије; да је кандидат здравствено
способан; да није осуђиван за кривична дела;
да се против истог не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која га
чине неподобним за вршење дужности директора из надлежности основног и вишег суда, да
поседује организаторске способности и намјање
пет година радног искуства у струци, да уз
захтев и друге доказе приложи програм рада за
наредни мандатни период. Рок за подношење
захтева је 15 дана од дана објављивања у листу
“Послови”. Неблаговремени и непотпуни захтеви
се неће разматрати. Захтев са документацијом
доставити на напред наведену адресу, са назнаком: „За управни одбор – конкурс”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
тел. 022/311-930

Директор

мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које је држављанин Републике Србије,
стекло високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четрири 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.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају:
пријаву, својеручно потписану са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству; оригинал или оверену фококопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или овеерена
фотокопија дипломе); доказ о радном искуству
(оверена фотокопија радне књижице или
Образац М); уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак, односно да није поднет
захтев за спровођење истраге или одређених
истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за
која се гони по службеној дужности. Кандидат
за директора Центра за социјални рад општине Стара Пазова уз прописану документацију
подноси Програм рада за мандатни период на
који се избор врши. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на
адресу: Центар за социјални рад општине Стара
Пазова, 22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18, са назнаком „За јавни конкурс за именовање дирекотора”. Јавни конкурс објављује се
на интернет презентацији Центра за социјални
рад општине Стара Пазова, на огласној табли
Центра за социјални рад општие Стара Пазова
и у листу „Послови”. Све додатне информације
могу се добити на тел. 022/311-930.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА
У РАЗВОЈУ
„Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ“
Стамница
12300 Петровац на Млави

Оглас објављен 22.09.2021. године, у публикацији „Послови“ број 952, поништава се у целости.

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА
У РАЗВОЈУ
“Др НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ”
Стамница
12300 Петровац на Млави

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити лица која
испуњавају следеће услове: да су држављани
10.11.2021. | Број 959 |
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Републике Србије; да су стекли високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
психолошких, педагошких и андрагошких наука,
специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да имају најмање 5 година радног
искуства у струци у складу са прописима којима
се уређује област социјалне заштите; организационе, комуникационе менаџерске вештине и
вештине презентације; знање страног језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да достави следећу персоналну документацију: биографију, оверену фотокопију
дипломе, програм рада установе за мандатни
период за који се врши избор, уверење о радном искуству у струци, уверење о држављанству – оригинал, уверење суда да лице није под
истрагом и да се против истог не води поступак, уверење МУП-а о неосуђиваности. Пријаве
са доказима о испуњености услова подносе се у
року од 15 дана од дана објављеног конкурса,
на гопренаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријава неће се разматрати.

Индустрија и грађевинарство

на одређено време
4 извршиоца

11272 Добановци
Жарка Јелића 42
тел. 011/8467-033
e-mail: duletrans@eunet.rs

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства,
инжењер машинства; енглески језик: средњи
ниво; познавање ЦАМ и ЦАД програма. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл-адресу: jelena.savic@divgroup.eu или се јављају на
контакт телефон: 018/4155-102.

Калкулант понуда за АЛУ
и ПВЦ столарију
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме
грађевинске или електро струке; знање рада на
рачунару Autocad, Office пакет; основно знање
енглеског језика, возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву на оглас је 90 дана од дана
објављивања. Особа за контакт: Душица Ђукић,
063/465-739.

на одређено време

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме,
возачка дозвола Б категорије.

Оператер на машинама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средња
медицинска школа; без обзира на радно искуство.

“SOLAR ENERGY” DOO

УСЛОВИ: I–III степен стручне спреме; без обзира на радно искуство.

Помоћни радник – утовар и истовар

Виљушкариста

УСЛОВИ: Пожељно је да су кандидати металско-машинске струке.

пробни рад

21000 Нови Сад
Темеринска 110

на одређено време

11090 Београд
Чајничка 14
тел. 063/384-786

Медицинска сестра – неговатељица

Неговатељ старих лица

“ЈУГОДОМ” ДОО

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме.

ГИНИЋ ТОЦИЛА – ФАБРИКА
АБРАЗИВНИХ ПРОИЗВОДА

за рад у Барајеву, на одређено време
на три месеца
3 извршиоца

пробни рад

18360 Сврљиг
Душана Тривунца 31

Коснтруктор – технолог

„ДУЛЕ ТРАНС“ ДОО

НИКОЛА РАДОМИРОВИЋ
ПР УСЛУГЕ СТАРИХ ЛИЦА

11000 Београд, Грчића Миленка 79

ДИВ „БЕТОНСКИ ПРАГОВИ“ ДОО

21000 Нови Сад
Темеринска 37
e mail: solarshop021@gmail.com

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата
на контакт телефон: 021/66-24-222. Пријава на
e-mail: jugodom2@hotmail.com.

„ЈУГОДОМ“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@gmail.com

Помоћни радник – виљушкариста

Пројектант – израда идејних решења
за соларне електране
на одређено време

за рад у Сомбору, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; возачка дозвола Б категорија. Рад у сменама. Рок за
пријаву је до попуне.

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике за енергетику VII/1, знање енглеског језика
(средњи ниво); основна информатичка обука.
Обавезан пробни рад. Пријаве кандидата на e
mail: solarshop021@gmail.com. Јављање кандидата на контакт телефон: 062/8913-420.

22000 Сремска Митровица, Румски друм 79
тел. 022/671-543, 064/6401-935
www.esm.rs
e-mail: finance@esm.rs

„ЈУГОДОМ“ ДОО

Машинбравар

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА

Нови Сад
Темеринска 110
e-mail: jugodom2@hotmail.com
тел. 021/6624-222

Оглас објаваљен у публикацији „Послови” дана
03.11.2021. године, поништава се у целости.

Радно место је у Београду
– Палилула, на одређено време
до 6 месеци

Опис позиције: сечење, савијање, бушење,
заваривање и брушење профила, цеви, шипки и лимова; кројење лимова по кројним листама; читање радионичких цртежа; израда
челичних конструкција; провера исправности
машина, опреме и алата, њихова припрема
за вршење послова, управљање и руковање
истим; чишћење и одржавање задуженог алата и опреме; поштовање прописа о квалитету
и придржавање мера о безбедности и здрављу
на раду.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон: 063/7754-006. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99
тел. 0230/401-461, 062/757-325

Виљушкариста

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије.

Помоћни радник

Радно место је у Београду – Палилула,
на стваришту грађевинског материјала,
на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу ЦВ поштом или на e-mail: jugodom2@
hotmail.com или да се јаве на број телефона:
021/6624-222.

ЕСМ ДОО

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
машински смер, возачка дозвола Б категорије,
MAG-CO2 атест 13, ТИГ или WIG Атест 14, 5
година радног искуства на истим или сличним
пословима; обавезно искуство у раду на истим
или сличним позицијама у трајању од 5 година.
Пријаве слати путем имејла. Конкурс је отворен
до 04.12.2021.

Референт техничке подршке за
производњу
са могућношћу напредовања на
позицију техничког директора

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

Култура и информисање

Опис позиције: вођење целокупне евиденције
опреме; набавка машина, алата и резервних
делова; пројектовање алата за производњу;
дефинисање и предлагање техничких решења,
надзор и учествовање у изради пројектно-техничке документације; набавка репроматеријала
и потрошног материјала; робно књиговодство
(улаз-излаз репроматеријала и улаз-излаз готовог производа); калкулације готових производа
и израда понуда за клијенте; израда недељних
и месечних извештаја о перформансама производње; организује и координира извршење
послова у сектору; усклађује пословно-производне процесе и извршење према динамичким
плановима и производним капацитетима; доноси мере за побољшање организације рада и
унапређење производње.
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, обавезан машински смер; обавезно познавање
рада машина и алата за обраду метала; обавезно искуство у раду у индустрији метала од
најмање три године; активан рад у AutoCAD-u,
Solidworks-у и Inventor Professional-у; одлично познавање рада у Excel-у; активно знање
енглеског језика.
Нудимо: Прилику за изградњу каријере у компанији која има успешну дугогодишњу сарадњу
са страним клијентима; пријатно интернационално окружење и радна атмосфера; могућност
за личним и персоналним развојем; прилика да
постанете део Европске брзорастуће компаније;
стабилност. Напомена: контактираћемо само
кандидате машинског смера са најмање 3 године искуства у индустрији метала. Пријаве слати
путем имејла. Конкурс је отворен до 04.12.2021.

Култура и информисање
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
Шеф одељења за финансије
– економиста
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких
наука (економске науке) на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер), односно на основним студијама у трајању
од четири године по правилима која су важила
пре ступања на снагу Закона о високом образовању; да се против њега не води истрага и
да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности; пет година радног искуства; знање рада
на рачунару (Word, Excel).
Опис посла: саставља предлоге плана буџета;
организује одељење тако да обезбеди податке
из којих се може вршити: утврђивање прихода и расхода, увид у стање и кретање имовине, обавеза и ванпословних средстава, утврђивање резултата пословања, израда анализа и
информација о пословању и раду и других анализа од интереса за рад и доношење одлука; у
сарадњи са директором, кустосима, секретаром
Музеја, референтом за јавне набвке и шефовима Одељења, разрађује економске услове везане за организовање изложби, издавање публикација, набавку опреме и материјала у складу са
Законом о јавним набавкама и утврђивање цена
услуга; ради периодичне обрачуне и завршни
Бесплатна публикација о запошљавању

рачун; извештаје за директора Музеја, Управни и Надзорни одбор; врши обрачун амортизације (ревалоризације) основних средстава;
одговоран је за вођење пословних књига и
састављање финансијских извештаја и контног
оквира рашчлањеног на аналитичке рачуне;
закључује пословне књиге у прописаним роковима и чува пословне књиге и рачуноводствене исправе на начин и у роковима прописаним
законом; води пословне књиге у електронском
облику уз помоћ софтвера који обезбеђује
чување података о свим прокњиженим трансакцијама, функционисање система интерних
рачуноводствених контрола и који онемогућавају брисање прокњижених пословних промена; врши усклађивање пословних књига, пописа имовине и обавеза и усаглашавање имовине
и обавеза у прописаним роковима; задужен је
за праћење, контролу и реализацију трошкова
у сарадњи са кустосима и носиоциома пројекта
и осталим учесницима на пројекту; прати трошкове реализације пројеката и врши финансијско
правдање пројеката министарству надлежном за
културу; ради годишње финансијске извештаје
за све реализоване пројекте у претходној буџетској години; припрема са пописном комисијом
предлог о расходовању основних средстава;
прати прописе из области финансија и одговоран је за доследну примену истих; заједно са
референтом за јавне набавке припрема план
набавки; пријављује кршење радне дисциплине
и правила понашања учињених од стране запослених; одговоран је за уредно и ажурно вођење
финансијске и остале документације у Одељењу
као и за обављање свих послова који су законским путем стављени у надлежност шефа
Одељења финансија; предаје годишње пореске пријаве; у сарадњи са секретаром Музеја
саставља интерне опште акте којим се уређује
организација финансијског система .

Рок за подношење пријава кандидата на
јавни конкурс је 10 (десет) дана и почиње
да тече од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови“ у издању за
целу територију Републике Србије.

Радни однос: се заснива на неодређено време
са пробним радом до шест месеци.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
„РАС“

Потребна документација:
1. оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
2. доказ о радном искуству (радна књижица,
или други доказ о радном искуству – уговори,
решења, потврде и др);
3. кратка биографија(CV);
4. извод из биометријске личне карте, односно
фотокопија личне карте;
5. уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од шест месеци;
6. извод из матичне књиге рођених, не старији
од шест месеци;
7. уверење суда да се против лица које конкурише не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности;
8. уверење из МУП-а да лице није кажњавано
за кривична дела која га чине неподобним за
обављање послова из области рачуноводства;
9. доказ о општој здравственој способности –
лекарско уверење (оригинал).
Докази из тачака 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 се прилажу
у оригиналу или копији овереној код јавног
бележника, односно другог надлеженог органа.
Доказе из тачака 1, 2, 3 и 4 кандидати достављају уз пријаву на конкурс а доказе из тачака 5, 6 и 7, као и доказ о општој здравственој
способности – лекарско уверење (оригинал),
доставиће само кандидат који буде изабран.
Докази из тачака 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се прилажу
у оригиналу или копији овереној код јавног
бележника, односно другог надлеженог органа.
Датум усменог разговора са учесницима јавног
конкурса биће одређен накнадно, о чему ће
учесници јавног конкурса бити благовремено
обавештени.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон,
имејл).
Комисија Музеја ће обавити разговоре са кандидатима у року од 15 радних дана од дана
завршетка јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштане, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
потребни докази из тачака 1, 2, 3 и 4, Комисија
Музеја неће разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова
са назнаком „За јавни конкурс за избор шефа
Одељења за финансије“ се подносе на адресу:
Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, блок 15 лично, сваког радног
дана од 9 до 15 часова или путем поште препорученом пошиљком. Пријаве на конкурс са
наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.
Сва обавештења у вези са јавним конкурсом даје: Ана Симић, позивом на број телефона: 011/3115-713 и 3111-137 лок 112.
Јавни конкурс за избор шефа Одељења за
финансије Музеја објављује се у публикацији
„Послови“ који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на званичној интернет
страни Националне службе за запошљавање и
Музеја, као и на огласној табли или у просторијама Музеја.

36300 Нови Пазар, Ослобођења 41
тел. 020/318-282

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: да
има високо образовање, један од факултета
друштвених наука или стечено високо образовање из научне односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске, академске студије-мастер),
у трајању од најмање четири године, да има
најмање пет година радног искуства у култури,
да има положен стручни испит из архивистике да поседује организаторске способности да
се против њега или ње не води истрага и да
није подигнута оптужница за кривична дела за
која се гони по службеној дужности као и да
није осуђиван за кривична дела која га чине
недостојним за обављање дужности директора. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: предлог програма и развоја установе
за мандатни период од четири године; краћа
биографија кандидата за директора која треба
да садржи елементе који доказују организаторске способности, стручност и резултате претходног рада; оригинал или оверена фотокопија
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми уверење о положеном стручном испиту из
архивистике; потврда или уверење о радном
искуству у култури, односно други документ
о радном искуству у култури; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; уверење, не старије од шест месеци,
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Наука и образовање

да се против кандидата не води истрага и да
против њега или ње није подигнута оптужница
за кривична дела за која се гони по службеној
дужности и уверење да кандидат није правоснажно осуђиван доказ о општој здравственој
способности (оригинал лекарског уверења – не
старије од 6 месеци). Рок и начин подношења
пријаве: Конкурс је отворен осам дана од дана
објављивања. Пријава на конкурс, са доказима,
подноси се препорученом пошиљком или лично
сваког радног дана на адресу: Историјски архив
„Рас” Нови Пазар, Ослобођења 41, 36300 Нови
Пазар, у времену од 10. новембра 2021. године
до 18. новембра 2021. године. Управни одбор
поступа са пријавама на јавни конкурс у складу
са законом којим се уређује управни поступак.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор
ће одбацити закључком против кога се може
изјавити посебна жалба оснивачу – Скупштини града Новог Пазара у року од три дана од
дана достављања закључка. Подаци о изборном поступку: Управни одбор установе ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају
услове из конкурса и у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса доставити оснивачу – Скупштини града Новог Пазара образложени предлог Листе кандидата, која ће садржати мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач – Скупштина града Новог Пазара именује
директора установе са Листе кандидата. Јавни
конкурс није успео ако Управни одбор утврди
да нема кандидата који испуњава услове да
уђе у изборни поступак о чему је дужан до обавести Скупштину града Новог Пазара, односно уколико Скупштина града Новог Пазара не
имењује директора установе са Листе кандидата. Сва додатна обавештења о јавном конкурсу могу се добити на тел. 020/318-282 Историјског архива „Рас” Нови Пазар или на имејл:
arhivrasnovipazar@gmail.com.

РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/322-819

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Услови и квалификације за избор
директора прописани су Законом о култури и
чланом 18. Статута Регионалног позоришта
Нови Пазар. За директора може бити изабран
кандидат који испуњава следеће услове: да
има високу стручну спрему друштвеног смера – факултет драмских уметности или други
факултет друштвеног смера (да има одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена – дипломске академске студије-мастер,
или високо образовање на основним студијама у трајању од 4 (четири) године), да има 5
(пет) година радног искуства у области културе, да има организаторске и стручне способности, да не постоје законске сметње за именовање директора, да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност. Приликом избора кандидата за директора Регионалног позоришта Нови Пазар, Управни одбор ће
поред услова из члана 2. ове Одлуке, ценити
и следеће услове: познавање пословања установа културе, искуство на руководећим пословима у области културе, квалитет предложеног
програма рада и развоја Регионалног позоришта, активно знање једног светског језика.
Конкурсна документација за избор кандидата за
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директора Регионалног позоришта Нови Пазар
треба да садржи: оверену копију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми, оверену
копију радне књижице или други доказ о радном искуству, пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, копију
личне карте, уверење о држављанству, предлог програма рада и развоја Регионалног позоришта. - доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (не старије од 6
(шест) месеци). Пријаве за јавни конкурс доставити у затвореним ковертама, лично или путем
поште, на адресу: Регионално позориште Нови
Пазар, Стевана Немање 2, 36300 Нови Пазар, са
назнаком „За јавни конкурс – избор директора
Регионалног позоришта Нови Пазар”. Пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или овереној фотокопији од стране
надлежног органа, неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Додатне информације и обавештења у вези конкурса могу се
добити на контакт телефон: 020/322-819.

ни чланом 84 Закона о високом образовању и
чланом 135 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате
објављених радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета,
линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Биографију и списак радова доставити и
у електронском запису. Пријаве доставити на
адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру,
на период од 5 година

Наука и образовање

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18,
67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 - аутентично
тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 201/18, 207/19, 2013/20, 2014/20 и 217/20),
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17,
199/17, 203/18 и 223/21), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18
и 126/21), Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа
наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр.
120/19) и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету (“Сл.
билтен АФ”, бр. 115/17).

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.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене
копије диплома, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не
старије од шест месеци), подносе се на адресу:
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204,
са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је
15 дана, од дана објављивања конкурса.

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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Б Е О Г РА Д

Сарадник у звањe асистента са
докторатом за ужу научну област
Визуелне комуникације
и архитектонска графика

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

на Департману за архитектуру,
на одређено време од три године

1) Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Отпорност
конструкција
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1
степен стручне спреме, и други услови утврђе-

Сарадник у звањe асистента
за ужу научну област
Архитектонско пројектовање

на Департману за архитектуру, на
одређено време од три године

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

Наука и образовање

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/18 и 95/18 – аутентично тумачење) и чланом 84. и 85. Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон),
Статутом Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19,
213/20, 214/20 и 217/20), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр. 119/18 и 126/21) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и
заснивање радног односа сарадника Факултета
(“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18).

на наведену адресу са пријавним формуларом.
Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона: 3065-188.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома и уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци), подносе
се на адресу: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Булевар краља Александра
73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок
за пријављивање је 15 дана, од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
рачунару.

ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ”

Спремачица

11000 Београд, Војводе Миленка 33
тел. 011/3065-188

Наставник ликовне културе
са 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и услови у складу са Правилником
о степену и врсти образовања и васпитања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за рад на пословима наставника ликовне културе; познавање
рада на рачунару; поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; 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.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о
држављанству (уверење о држављанству не
старије од 6 месеци); 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); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања, не
старије од 6 месеци. Пријаве треба послати
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈИ ДАНИ”

11000 Београд, Господар Јованова 18
тел. 011/2631-825

Технички секретар
(референт општих послова)

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
(књиговођа контиста билансиста и
материјални књиговођа)
УСЛОВИ: више образовање; знање рада на
рачунару и најмање три године радног искуства.

Помоћни кувар – сервирка
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
или средње образовање; са или без дозволе за
рад (лиценце).

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије)
и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у
периоду од 10. септембра 2005. године до 7.
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 спе-цијалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање; изузетно
средње образовање и године радног искуства
на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу прописа којима се уређује област предшколског васпитања и образовања; са или без
дозволе за рад (лиценце).

Возач – транспортни радник
УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије.
ОСТАЛО: На конкурс кандидати достављају:
пријавни формулар; радну биографију; доказ
о стручној спреми; уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о неосуђиваности
који издаје Министарство унутрашњих послова (податак из казнене евиденције) – доказ
да лице 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; доказ о
знању рада на рачунару: сертификат, уверење
и сл., ако се тражи као додатни услов; доказ о
оспособљености за вожњу (возачка дозвола Б
категорије), ако се тражи као додатни услов.
Докази се достављају у фотокопији, а на захтев
комисије кандидат је дужан да достави на увид
оригинал или оверену фотокопију. Приликом избора, предност ће имати кандидати са
дужим радним искуством. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете нау¬ке
и технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc а потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним
пријавним формуларом достављају установи
искључиво преко поште на наведену адресу,
са назнаком радног места за које се кандидат
пријављује. Васпитно-образовни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чланом 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139, став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране.

PPU “MERY POPPINS”
11050 Београд, Хазарска 32
тел. 064/2279-620

Васпитач

за рад са децом од 3 до 7 година
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема,
одговарајућег занимања. Извршилац не мора
да има радно искуство.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Конкурс објављен 03.11.2021. године, у публикацији „Послови”, поништава се за радно место
под редним бројем 10: доцент за уже научне
области Горњи строј и Грађење и одржавање
путева и аеродрома, на одређено време од пет
година.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11120 Београд
Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област
Горњи строј, грађење
и одржавање железница

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Oпшти услови: 1–8. ниво НОКС-а,
докторат из уже научне области за коју се кандидат бира. Остали услови: кандидати, поред
општих услова, треба да испуњавају и услове
10.11.2021. | Број 959 |
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предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и
Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити
биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 58
тел. 011/214-39-65, 311-17-79

Шеф рачуноводства
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на студијама другог степена (мастер академске студије) или високо
образовање из области економских наука на
основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у
радни однос из чл. 139 ст. 1 и чл. 140, 141 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања. У поступку одлучивања о избору
кандидата врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака на коју се упућују
кандидати који су изабрани у ужи избор.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Рапублике Србије. Уз одштампани пријавни формулар кандидати обавезно подносе:
доказ о одговарајућем образовању – диплома одговарајућег степена и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и
диплому основних академских студија) – оверена фотокопија; доказ 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 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, оригинал не старији од
6 месеци; уверење о држављанству издато на
прописаном обрасцу са холограмом, оверена
фотокопија; извод из матичне књиге рођених
издат на прописаном обрасцу са холограмом,
оверена фотокопија; доказ о познавању српског језика – подноси само кандидат који није
стекао образовање на српском језику; биографију. Лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене. Решење о избору кандидата доноси се у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на
наведену адресу са назнаком “За конкурс за
радни однос на одређено време”. Достављени
подаци обрађиваће се у складу са Законом о
заштити података о личности у сврху обраде
података у конкурсном поступку.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање од 10.
септембра 2005. године), учитељски факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан
ниво Ц1).

Сестра на превентиви
и рад у јасленој групи

са 79% радног времена

11070 Нови Београд
Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Наставник физике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра – техничар или педијатријска
сестра, лиценца. Пријаве слати на e-mail:
carobnocarstvo@yahoo.com до 01.12.2021.
године.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године), физички факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан
ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на
имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

ПУ “ТРЕШЊИН ЦВЕТ”

Наставник латинског језика
са 30% радног времена

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

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 9
тел. 063/858-38-25

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Доцент за ужу научну област
Библистика
тежиште истраживања:
Свето писмо Старог завета

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор немачког језика

на одређено време преко 60 дана
ради замене одсутне запослене,
са 67% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године), филолошки факултет.

Професор физике

са 21% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године), физички факултет,
са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан
ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на
имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат
православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као
и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс
расписује и способност за наставни и научни
рад.

2. Асистент за ужу научну област
Библистика
тежиште истраживања:
Свето писмо Старог завета

УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских
студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације; да је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом најмање осам;
да показује смисао за наставни рад (сходно
члану 84 Закона о високом образовању).

3. Aсистент за ужу научну област
Практично богословље
тежиште истраживања:
Пастирско богословље

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да је кандидат студент докторских
студија теологије (VII/1 степен) или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације; да је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом најмање осам;
да показује смисао за наставни рад (сходно
члану 84 Закона о високом образовању).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у

ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београду, Кнеза Вишеслава 17
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бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми и/или доказ
о уписаним докторским студијама, односно
прихваћености теме докторске дисертације,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду, Православни
богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
(Старине Новака 24)

ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs.
www.atuss.edu.rs, www.viser.edu.rs

1. Наставничко звање професор
струковних студија, за област
Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент
УСЛОВИ: Услови за избор унаставничко звање
професор струковних студија, за област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
и подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора
наука у научној области за коју се бира, који је
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или диплому доктора наука из одговарајуће научне области стечену у иностранству,
али признату (нострификовану) у Републици
Србији у складу са Законом о високом образовању; кандидат мора поседовати склоности и
способности за наставни рад; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат мора имати
објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим
научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова,
са рецензијама (радови са Science Citation Index
листе, односно са impact factor-ом) из научне,
односно стручне области за коју се бира; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира,
између следећих референци: научни, односно
стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са
рецензијама; објављени уџбеник, практикум,
приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти,
Бесплатна публикација о запошљавању

софтверска решења; најмање десет година
радног искуства, од чега најмање пет година у
звању вишег предавача или најмање две године у звању вишег предавача и најмање осам
година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира; познавање
и разумевање концепата и поседовање практичних знања у области Управљања пројектима, Менаџмента, Предузетништва и Менаџмента продаје; поседовање искуства у настави за
предмете из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента; поседовање
знања, вештина и компетенција за рад са софтверским алатима Primavera P6 Professional,
Solid Works (моделовање), MS Project, поседовање знања, вештина и компетенција за рад са
Google алатима.

2. Наставничко звање професор
струковних студија за образовнонаучно поље Друштвенохуманистичке науке
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у наставничко звање
професор струковних студија за образовно-научно поље Друштвено-хуманистичке науке и
подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене академске студије трећег степена, односно стечен научни назив доктора
наука у научној области за коју се бира, који је
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или диплому доктора наука из одговарајуће научне области стечену у иностранству,
али признату (нострификовану) у Републици
Србији у складу са Законом о високом образовању; кандидат мора поседовати склоности и
способности за наставни рад; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног, односно научно-наставног подмлатка; кандидат мора имати
објављена најмање два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим
научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова,
са рецензијама (радови са Science Citation Index
листе, односно са impact factor-ом) из научне,
односно стручне области за коју се бира; кандидат мора имати најмање пет референци из научне, односно стручне области за коју се бира,
између следећих референци: научни, односно
стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са
рецензијама; објављени уџбеник, практикум,
приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти,
софтверска решења; најмање десет година
радног искуства, од чега најмање пет година у
звању вишег предавача или најмање две године у звању вишег предавача и најмање осам
година радног искуства на стручним пословима примерено области за коју се бира; познавање и разумевање концепата и практичних
знања у области методике и дидактике наставе; искуство у настави за предмете из области
методике и дидактике стратегијског менаџмента; поседовање знања и вештина у примени
информационих технологија у настави.

3. Сарадничко звање асистент
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроенергетика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Услови за избор у сарадничко звање и
запослење на радном месту асистент за област
Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Електроенергетика и
подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку:
кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене академске студије другог степена на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у
Републици Србији, у области за коју се бира,
или еквивалентан научни, односно стручни назив из области за коју се бира стечен у
иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора да је
сваки од претходних нивоа студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати завршене основне студије
из области Електротехничког и рачунарског
инжењерства, ужа област Електроенергетика
и завршене мастер студије из области Електротехничког и рачунарског инжењерства, уже
стручне области Електроенергетика, или еквивалентан научни, односно стручни назив из
области за коју се бира стечен у иностранству,
који је признат (нострификован) у Републици
Србији; кандидат мора имати статус студента
на студијама трећег степена - докторским студијама из области Електротехничког и рачунарског инжењерства; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног
подмлатка; познавање софтверских алата MS
Office 2007/13/19, AutoCAD (цртање пројеката електричних инсталација ниског напона),
MATLAB (прављење симулација, анализа резултата у Simulink-u, ATP-EMPT (симулације система релејне заштите), SAM (System Advisory
Model), Relux, DIALux, Eplan.

4. Сарадничко звање сарадник
у настави за Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Системи управљања
на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Напомена: због различитих посебних услова за избор одговарајућих кандидата
у звање сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу
стручну област Системи управљања, услови
за избор овa два кандидата постављени су по
позицијама:
Услови за избор у сарадничко звање и запослење на радном месту сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област Системи
управљања – ПОЗИЦИЈА 1, и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће
се оцењивати у изборном поступку: кандидат
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је
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основне студије завршио са просечном оценом
најмање осам (8); кандидат мора имати завршене основне студије у области за коју се бира,
на акредитованој високошколској установи и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из области за коју се бира стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора
имати статус студента на мастер академским
студијама, или мастер струковним студијама,
или специјалистичким академским студијама,
или специјалистичким струковним студијама у
области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије;
познавање рада на рачунару и софтверских
алата: MS Office, SolidWorks, AutoCad; познавање програмирања PLC и HMI панела (TIA
Portal, Win Proladder, Easy Builder); поседовање
стручних знања из области система аутоматског
управљања и мехатронике.
Услови за избор у сарадничко звање и запослење на радном месту сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужу стручну област Системи
управљања – ПОЗИЦИЈА 2, и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће
се оцењивати у изборном поступку: кандидат
не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора да је
основне студије завршио са просечном оценом
најмање осам (8); кандидат мора имати завршене основне студије у области за коју се бира,
на акредитованој високошколској установи и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из области за коју се бира стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора
имати статус студента на мастер академским
студијама, или мастер струковним студијама,
или специјалистичким академским студијама,
или специјалистичким струковним студијама у
области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије
(односно раније Високе школе електротехнике
и рачунарства струковних студија у Београду);
познавање рада на рачунару и софтверских
алата: MS Office, AutoCad; завршен најмање
један специјалистички курс за моторна возила;
поседовање стручних знања из области система
аутоматског управљања и мехатронике.
ОСТАЛО: Послови свих радних места, односно
свих сарадничких звања, обављаће се у Београду. Пријаве на конкурс могу се поднети најкасније до 22. новембра 2021. године. Пријаве на
конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак – петак) од 10 до 16
часова, или послати путем поште, на адресу:
Висока школа електротехнике и рачунарства,
11010 Београд – Вождовац, Војводе Степе 283
Пријаве послате поштом морају стићи у Одсек
Висока школа електротехнике и рачунарства до
истека наведеног рока за конкурисање, иначе
ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне
пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај
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конкурс уз које нису приложени сви потребни
докази, биће одбачене. Лично име и контакт
подаци лица задуженог за давање обавештења
о конкурсу: Горан Пантић, имејл: pgoran@viser.
edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283,
Вождовац, Београд. Пријава на овај конкурс
мора обавезно да садржи: податке неопходне
за идентификовање наставничког, односно
сарадничког звања (односно радног места)
за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење наставничког, односно
сарадничког звања за које се конкурише, образовно-научног поља (када је оно наведено у
овом конкурсу), области и уже стручне области,
а за она сарадничка звања (односно радна места) код којих су овим конкурсом одређене позиције, у пријави обавезно навести и позицију на
коју кандидат конкурише, податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
Уз пријаву на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред
наведена кривична дела (из члана 72 став 4
Закона о високом образовању), не старије од
месец дана. Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања овог
конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду да су поднели захтев
за издавање тог уверења, док само уверење
о неосуђиваности треба да доставе без одлагања, а морају га доставити најкасније до дана
заснивања радног односа; оверене фотокопије
високошколских исправа о стеченом степену
потребног, односно одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за избор у
наставничко, односно сарадничко звање за које
се конкурише. Подносе се оверене фотокопије
диплома са свих нивоа студија које је кандидат завршио; за кандидате који конкуришу за
сарадничко звање асистент или за сарадничко
звање сарадника у настави, уверење високошколске установе о томе да кандидат има статус
студента који је прописан као услов за избор
у сарадничко звање за које се конкурише (за
звање асистента статус студента на докторским
студијама, а за звање сарадника у настави статус студента на мастер студијама или специјалистичким студијама); извод из матичне књиге
рођених (или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада (потврда образовне
установе на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад,
резултати студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима, када
је објављивање одређеног броја радова наведено као услов; одговарајуће доказе о поседовању захтеваног радног искуства; ако такви
докази постоје, одговарајуће доказе о поседовању захтеваних референци, односно о поседовању захтеваних стручних знања, вештина,
односно компетенција, када је то наведено као
услов (лиценце, сертификати, уверења, потврде и слично). Подаци о месту и дану када се
очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција
кандидата у изборном поступку, ако се таква
провера буде спроводила. Процена испуњености општих и посебних услова за избор у
наставничка звања у погледу којих се расписује
овај конкурс, вршиће се на основу доказа које
кандидати прилажу уз пријаву на конкурс и у
складу са Правилником о избору и ангажовању
наставника и сарадника Академије. Провера
оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција кандидата, ако се таква провера

буде спроводила, може се одржати 23. новембра 2021. године или касније у просторијама
Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе бр. 283, Београд, или
у просторијама Академије техничко-уметничкиг
струковних студија Београд, Старине Новака
24, Београд. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс
и за кога се, на основу доказа приложених уз
пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава
потребне услове за избор у звање у погледу
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен
о тачном времену и месту одржавања провере
оспособљености, поседовања тражених знања
и вештина, односно компетенција, уколико је
потребно да се таква провера одржи.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Наставник математике
и информатике

са 79,44% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: 1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 дискриминаторно понашање;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; држављанство РС. Од
документације обавезно приложити: одштампан
и попуњен пријавни формулар, који се може
преузети на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; радну
биографију, са назначеном адресом и бројем
телефона; доказ о стручној спреми – оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена,
доставља оверену фотокопију дипломе другог
степена и оверену фотокопију дипломе основних академских студија); уверење 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 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 међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидате није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уколико диплома није издата на српском језику, као доказ да
зна српски језик, кандидат прилаже доказ о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе у оригиналу или овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом подносе
се лично или поштом, на адресу школе, ОШ
„Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, а
ближе информације могу се добити у секретаријату школе (број телефона 11/2764-558), од
9 до 13 часова. Рок за пријављивање је осам
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду 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.
Доказ који се односи на способност за рад са
децом (лекарско уверење) подноси се приликом
пријема у радни однос.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Објављује конкурс за пријем у радни однос са
одложеним дејством наставног особља Факултета за:

Наставник за ужу научну област
Информационе технологије,
у свим звањима

на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен неки од факултета из поља
техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и докторат или важећи избор
у звање из области – Информационе технологије; способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област
Рачунарство и програмирање,
у свим звањима

на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен неки од факултета из поља
техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и докторат или важећи избор
у звање из области – Рачунарство и програмирање; способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област
Примењена математика и вештачка
интелигенција, у свим звањима
на неодређено или одређено време
од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен неки од факултета из поља
техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и докторат или важећи избор
у звање из области – Примењена математика и
вештачка интелигенција; способност за наставни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за ужу научну област
Менаџмент и бизнис, у свим звањима
на неодређено или одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: завршен неки од факултета из поља
друштвено-хуманистичких и докторат или
важећи избор у звање из области – Менаџмент
и бизнис; способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити
важећи избор у звање (доцент, ванредни професор, редовни професор) на некој од акредитованих високошколских или научних установа
у Републици Србији, биографију, библиографију
(списак радова), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, копије диплома
свих нивоа студија (основних, мастер, магистарских и докторских). Пријаву и тражену документацију доставити у папирном или електронском
облику на наведену адресу Факултета или на
e-mail: office@fdb.edu.rs. Детаљније информације кандидати могу добити путем мејла:
sluzba@fdb.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Конкурс је отворен до попуњавања наведених радних места на
установи.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник енглеског језика

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

Наставник физике

са 35% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка запосленог
са функције директора школе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
високо образовање, у складу са Правилником о
условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања
наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013)
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, и за кога 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 из тачке 3 овог конкурса под 1)
и 3)–5) саставни су део пријаве за конкурс и
подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ

под 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а документацију из тачке 4.
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 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 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 наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, на телефон 011/2659-290.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ „ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Андрагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу са Правилником о педагошком
и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, бр.
87/2019), и то: средње образовање; савладан
програм обуке за оспособљавање директора,
наставника, стручног сарадника и андрагошког
асистента за рад са одраслима: “Интегрални
програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих”,
према Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких
асистената за остваривање наставног плана и
програма основног образовања одраслих (“Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр, 13/2013
и 18/2013). Кандидат који нема савладан програм обуке у складу са наведеним правилником, дужан је да достави доказ о савладаном
одговарајућем програму обуке у року од шест
месеци од пријема у радни однос. 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. 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 и достављају га школи уз документацију; 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
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језицима); оверен препис/фотокопију документа о савладаном програму обуке; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања. Пријаве треба послати на наведену
адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и путем
телефона 011/2659-290.

ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„АНТОНИ МП БАРИЛИ”
11000 Београд
Маршала Бирјузова 2-4

Наставник предметне наставе –
српски језик и књижевност
Наставник предметне наставе –
енглески језик
са 45% радног времена

Наставник предметне наставе
– француски језик
са 30% радног времена

Наставник предметне наставе
– латински језик
са 20% радног времена

Наставник предметне наставе
– психологија
са 20% радног времена

Наставник предметне наставе
– математика
Наставник предметне наставе
– физика
са 45% радног времена

Наставник предметне наставе
– хемија
са 40% радног времена

Наставник предметне наставе
– рачунарство и информатика
са 40% радног времена

Наставник предметне наставе
– социологија
са 10% радног времена

Наставник предметне наставе
– јапански језик
са 25% радног времена

Наставник предметне наставе
– биологија
са 40% радног времена

Наставник предметне наставе
– историја
са 50% радног времена

Менаџер школе
Секретар школе

са 30% радног времена
УСЛОВИ: Општи услови за наставнике: 1)
кандидат треба да испуњава услове у складу
са чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 1)
подтачка (1) и (2) и став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, а у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, 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); 2) да има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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 мећународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Општи услови за менаџера школе: 1.
да има високо образовање: дипломирани економиста, дипломирани педагог; психолог, или
наставник; 2. да има држављанство Републике
Србије; 3. да има општу здравствену способност; 4. да има 5 година искуства као директор или менаџер приватне школе или 5 година
исуства у руковођењу предузећем/приватном
школом; или да је успешно радио у државном
сектору као директор школе најмање 8 година.

но специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формурал који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а који је објављен на сајту странице наше школе: www.mpb.edu.rs. Уз привају на конкурс
неопходно је послати скенирано: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању сходно члану 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту за лиценцу, а за кандидате
који немају положен стручни испит, односно
испит за лиценцу, доказ да имају образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уставнови у току студирања или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ да кандидат поседује знање
из психолошких, педагошких и методолошких
дисциплина (потврда, уверење или диплома
факултета); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду.
Предвиђена је психолошка процена способности за рад са децом и ученицима кандидата
које директор изабере у ужи избор, а процену
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити на електронску адресу: mpbarili@
gmail.com, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс, као и пријаве са
непотпуном и неовереном документацијом,
неће бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, најмање 3 године радног искуства, знање рада на рачунару.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове

Пословни секретар
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 10.09.2005. године, на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10.09.2005. године или на студијама у
трајању до 3 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
знање рада на рачунару, знање страног језика.

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
на одређено време од 6 месеци

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом
о раду, Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Београд
и Правилником о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву доставити: кратку биографију, диплому
о стеченом одговарајућем образовању – копија
оверена код јавног бележника, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије – оригинал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса), уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса).

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Виши стручнотехнички сарадник
за студије и студентска питања
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године.

Администратор информационих
система и технологија

УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-

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

Наука и образовање

пису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године, на студијама у трајању до
3 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године или средње
образовање и радно искуство на тим пословима.

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом
о раду, Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Београд
и Правилником о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву доставити: кратку биографију, диплому
о стеченом одговарајућем образовању – копија
оверена код јавног бележника, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије – оригинал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса), уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса).

на Катедри за биохемијско инжењерство
и биотехнологију

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КУЋА МАШТЕ”

на Катедри за органску хемију

11070 Нови Београд
Генерала Михајла Недељковића 153б

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе односно уверења о поседовању
одговарајућег образовања, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (прибавља
установа по службеној дужности). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности –
лекарско уверење изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11120 Београд, Карнегијева 4

Оглас објављен 03.11.2021. године, у публикацији „Послови“, поништaва се у целости због
техничке грешке. Овим путем се извињавамо
оглашивачу и кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11120 Београд, Карнегијева 4

1) Редовни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
на Катедри за аналитичку хемију и
контролу квалитета

УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне
области Хемија и хемијска технологија.

2) Ванредни професор за ужу научну
област Хемијско инжењерство
на Катедри за хемијско инжењерство
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

3) Ванредни професор за ужу научну
област Биохемијско инжењерство и
биотехнологија

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија или доктор наука – технолошко инжењерство.

4) Ванредни професор за ужу научну
област Аналитичка хемија
на Катедри за општу и неорганску
хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

5) Ванредни професор за ужу научну
област Органска хемија
УСЛОВИ: доктор наука – технолошко инжењерство, хемија и хемијска технологија.
ОСТАЛО: Услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника,
сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве на конкурс се подносе у писаној
форми на адресу: Технолошко-металуршки
факултет, Служба за опште послове – пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4 (Архива, канцеларија 8) и у електронској форми
на имејл-адресу: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз
пријаву доставити и доказе о испуњавању услова:
опширну биографију са освртом на стручни рад,
диплому о одговарајућој стручној спреми, списак
научних радова са радовима и свe осталo релевантнo за конкурс. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће се у року од 6 месеци
од дана истека за подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
1. Редовни професор за ужу научну
област Превентива и безбедност у
саобраћају
2. Ванредни професор за ужу
научну област Експлоатација,
аутоматизација и информатизација у
поштанском саобраћају
на одређено време од 5 година

3. Доцент за ужу научну област
Терминали у друмском саобраћају
на одређено време од 5 година

4. Асистент за ужу научну област
Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
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. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Стручнотехнички сарадник

за рад у лабораторијама или центрима,
на одређено време од годину дана
Опис послова: обавља средње сложене послове и задатке везане за сарадњу са привредом
у лабораторијама при Институту за саобраћајнице и геотехнику на Грађевинском факултету.
УСЛОВИ: средње образовање; рад на рачунару;
предност: радно искуство у области геотехнике.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију
са подацима о досадашњем раду, оверен
препис дипломe и остале потврде које поткрепљују информације из биографије (о радном искуству, о неформалном образовању
итд.). Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаву на конкурс доставити на
адресу: Грађевински факултет Универзитета у
Београду, Београд, Булевар краља Александра
73, I спрат, соба 117.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ
Сарадник у звање вишег уметничког
сарадника за ужу уметничку област
Примењено вајарство
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица
која испуњавају услове прописане Законом о
високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника и сарадника на универзитету донете од стране Националног савета
за високо образовање и општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Кандидати подносе: пријаву на конкурс у три
штампана примерка, оверену фотокопију или
оверен препис дипломе у једном примерку, уверење надлежног органа да правоснажном пресудом нису осуђени за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом
образовању), радну биографију на прописаном
обрасцу 2 (са сајта Факултета) у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2
на једном ЦД-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката из уже уметничке области Примењено вајарство, достављених у електронској
форми на 4 ЦД-а, потписани списак приложене
документације и радова приложених у електронској форми у три примерка. Учесници конкурса су дужни да у електронском облику, на
једном ЦД-у или УСБ-у, приложе презентацију
својих обавезних референци, са каталошким
подацима о радовима написаним ћириличним
писмом и са јасно наведеним именом и презименом кандидата у доњем десном углу сваке
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стране презентације, у укупном трајању до
5 минута. Образац 2 и Минимални услови
за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016. , бр. 03-28/22 од 27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016.,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018.) налазе се са сајту Факултета (www.
fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби
Факултета примењених уметности у Београду,
Краља Петра 4, од 10 до 13 часова. За додатне
информације тел. 060/5207-721.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Дефектолог – наставник
разредне наставе са одељењским
старешинством

у посебним условима, на одређено
време ради замене запослене на
боловању/одсуству дужем од 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате: 1)
одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3) 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); 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова под 2)
пре закључења уговора о раду. Посебни услови:
дефектолог – лице које је стекло одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
(мастер) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, из научне области према Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основој школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидидтетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 17/2018 и 6/2020) одговарајућег усмерења
за специјалну едукацију и рехабилитацију особа са моторичким поремећајима и вишеструком
ометеношћу (соматопед). Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс поднесу: 1) попуњен
и потписан формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања (доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2) пословну биографију – потписану; 3) потврду о радном искуству – оригинал; 4) диплому о стеченој
стручној спреми или уверење о стеченом образовању, ако диплома није уручена (оригинал или
оверена копија која није старија од шест месеци
од дана објаве конкурса); 5) уверење о неосуђиваности (потврда из МУП-а, оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци од
дана објаве конкурса); 6) уверење о држављанству (оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци од дана објаве конкурса); 7)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија која није старија од шест месеци
од дана објаве конкурса). Пријаве се достављају
секретаријату Основне школе „Миодраг Матић”
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично или поштом, на адресу: Браће Јерковић
5, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију – дефектолог – наставник разредне
наставе “. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

44

| Број 959 | 10.11.2021.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел./факс: 011/8231-388
e-mail: mzivojinovic@mts.rs

Наставник предметне наставе –
наставник математике

у издвојеном одељењу у Дубони за
66,6% норме и у матичној школи у
Младеновцу за 33,4% норме

Наставник предметне наставе
– наставник енглеског језика и
грађанског васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, тј.
до повратка запосленог са функције,
са 99,4% норме (84,4% у издвојеном
одељењу у Дубони и 10% у матичној
школи за енглески језик и 5% за
грађанско васпитање у матичној школи)

Наставник предметне наставе –
наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
тј. до повратка запосленог са функције,
а најдуже до 31.08.2022. године,
са 50% норме, у матичној школи

Наставник предметне наставе
– наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
тј. до повратка запосленог са функције,
а најдуже до 31.08.2022. године,
са 50% норме, у матичној школи

Наставник разредне наставе у
комбинованом одељењу два разреда
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
тј. до повратка запослене са дужег
боловања, у издвојеном одељењу
у Дубони
2 извршиоца

УСЛОВИ: 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) и приложе кратку биографију, као и
да: 1. кандидат има одговарајуће образовање,
врсту и степен стручне спреме које се захтева за радно место на које конкурише, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 – др. закони и 6/20),
уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем које
је кандидат у обавези да достави пре закључења уговора о раду; 3. 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 кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, као и за
кривична дело из групе кривичних дела против
полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, као и да лицу није утврђено дискри-

минаторно понашање (уз пријаву приложити
оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци – издаје МУП РС); 4. држављанство Републике Србије (уз пријаву приложити
оригинал или оверену фотокопију, не старије
од шест месеци); 5. знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
тим језицима); 6. да кандидат испуњава услове
из Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник Републике Србије
– Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021), по потреби у складу са радним местом на које конкурише(утврђује Комисија приликом избора у ужи избор);
7. уколико не поседује доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, кандидат је у обавези да исто стекне
у року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу(уколико поседује доказ
уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију). Докази о испуњености услова
под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду, услове из тачке 6 утврђује Комисија приликом избора у ужи
избор, доказ из тачке 7 кандидат доставља
само уколико исти поседује. Докази о испуњености услова уз пријавни формулар: оригинал
или оверена копија дипломе о одговарајућем
образовању, врсти и степену стручне спреме;
потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, као и за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, правног саобраћаја, човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, као и
да лицу није утврђено дискриминаторно понашање: оригинал или оверена фотокопија, не
старија од шест месеци, из МУП-а РС); оригинал
или оверена копија уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци; доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар (навести радно место на које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и
да тражену документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом и кратком биографијом доставе школи у коверти са назнаком
„За конкурсну комисију“. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. У
поступку одлучивања о избору конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за запошљавање.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом у прилогу неће се разматрати
и кандидат неће ући у ужи избор. Пријаве слати
на адресу: ОШ “Момчило Живојиновић” Младеновац, Краља Петра 25, са назнаком “Пријава
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на конкурс за пријем у радни однос“, или донети лично у просторије школе, радним даном од
8.00 до 12.00 часова. Контакт телефон школе:
011/8231-388.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/2462-284, 011/3970-140

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе 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 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 има обуку
и положен испит за директора установе; 8) да
има најмање осам година рада у установи на
Бесплатна публикација о запошљавању

пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; Уз пријаву на
конкурс кандидат је у обавези да приложи: 1.
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
2. оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3. оверену фотокопију уверења
о положеном испиту за лиценцу за директора
установе образовања и васпитања (уколико
га кандидат поседује); 4. оригинал / оверену
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8
година рада у области образовања и васпитања
(не старију од 6 месеци); 5. оригинал / оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак:
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или донешењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 6. оригинал /
оверену фотокопију уверења надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 7. оригинал /
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 8. оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 9. оригинал /
оверену фоткопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); 10. извештај просветног саветника о
резултату стручно- педагошког надзора у раду
кандидата, уколико је вршен надзор, у супротном доставити потврду да стручно-педагошки
надзор кандидата није вршен; 11. кандидат
који је претходно обављао дужност директора
установе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања, уколико је вршено спољашње
вредновање, у супротном доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; 12. пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби, поседовању организационих способности и кратким прегледом програма рада за време мандата директора школе;
13. фотокопију личне карте, односно очитану
личну карту; 14. доказ о знању српског језика,
на коме се остварује образовно-васпитни рад
у школи, доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност, у складу са условима прописаним
законом. 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 потребном
документацијом доставља на адресу школе:
Мештровићева 19а, 11000 Београд, у затвореној
коверти са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“, лично или путем поште. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија за избор директора школе коју
образује Школски одбор. Министар просвете
науке и технолошког развоја у року од 30 дана
од дана пријема документације, коју му је доставио Школски одбор, врши избор директора
и доноси решење о именовању, о чему школа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Подаци који се прикупљају од кандидата
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). Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним даном од 9.00 до 14.00 часова, путем
телефона: 3970-140.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Оглас објављен 09.06.2021. године, у публикацији “Послови”, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11232 Рипањ, Ерчанска 3

Наставник српског језика
УСЛОВИ: прописан чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: а) да
кандидат има одговарајуће високо образовање
за наставника у складу са чланом 140 Закона
о основама система васпитања и образовања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, 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, уз услов завршених студија првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, однсоно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; б) лекарско уверење, односно доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду); 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
насиља 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;
г) да има држављанство Републике Србије; д)
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар кандидат треба да приложи: 1. оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, односно уверења ако диплома
није издата; 2. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од
6 месеци; 3. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија), 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за претходно наведена кривична
дела (оригинал или оверена фотокопија уверења из казнене евиденције МУП-а, надлежне
полицијске управе, не старија од 6 месеци);
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5. ако одговарајуће високо образовање није
стечено на српском језику, доставља се оверена
фотокопија потврде/уверења да је лице стекло
средње, више или високо образовање на српском језику или је положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (члан 141 став 7 ЗООСОВ). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним
формуларом достављају горе наведену документацију. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу Основне школе „Вук Караџић“, 11232 Рипањ, Ерчанска 3.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената која нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа
градске или општинске управе, суда). Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату
школе, радним данима од 9.00 часова до 14.00
часова, на телефон: 011/8650-003.

и васпитања: оверена фотокопија дипломе,
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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 медјународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству РС. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства просвете
достављају установи поштом. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној
спреми неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Барајево

Наставник математике

за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу Бељина
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати прилажу доказе предвиђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања: оверену фотокопију дипломе;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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 за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству РС. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства просвете
достављају установи поштом. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној
спреми неће се узимати у разматрање.

ОШ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи, на одређено
време, замена одсутног радника

Наставник технике и технологије

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Редовни професор за ужу научну
област Примењена физика
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира и остали услови
предвиђени Статутом Физичког факултета и
Правилником о ближим условима за избор у
звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18
– др. закон, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/2021
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021
– др. закон) и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. Непостојање сметњи
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању „Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18
– др. закон, 67/19 и 6/20 – др. закон, 11/2021
– аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021
– др. закон). Пријава треба да садржи: биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње
научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација,
списак цитата, најважније публикације, извод
из казнене евиденције и својеручно потписану
изјаву о изворности, која је доступна на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.
html. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (теx
или доц формат) у складу са темплејтом, који
се налази на адреси http: //www.ff.bg.ac.rs/
Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву са доказима о
испуњености услова конкурса доставити Деканату Факултета, на наведену адресу (3. спрат
соба 652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-987

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Пејзажна архитектура
и хортикултура

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву
кандидати прилажу доказе предвиђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања

УСЛОВИ: радно искуство. Научни назив доктора биотехничких наука у области ПаиХ, доктор
наука – архитектура, доктор техничких наука,
Шумарски факултет, одсек (студијски програм)
за ПаиХ, Архитектонски факултет (и факулте-
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Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Ерозија и конзервација земљишта и
вода
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство; научни назив доктора
биотехничких наука, област еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса,
Шумарски факултет, одсек (студијски програм)
за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, смисао за наставни рад,
објављени научни и стручни радови.

Сарадник у звању асистента
са докторатом, за ужу научну
област Пејзажна архитектура и
хортикултура
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: радно искуство; научни назив доктора биотехничких наука у области ПаиХ, доктор
наука – архитектура, доктор техничких наука,
Шумарски факултет, одсек (студијски програм)
за ПаиХ, Архитектонски факултет (и факултети
на којима се стичу наведена звања), смисао за
наставни рад.

са 50% радног времена, за рад у
матичној школи, на одређено време,
замена помоћника директора школе до
31.08.2022. године, тј. до краја школске
2021/2022. године
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ти на којима се стичу наведена звања), смисао
за наставни рад, објављени научни и стручни
радови.

на одређено време од 5 година

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
и сарадника утврђени су Законом о високом
образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника Шумарског факултета, Статутом и Правилником о систематизацији
послова и радних задатака радника Шумарског
факултета, као и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак и сепарате радова), достављају се
Служби за правне и опште послове Шумарског
факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и
сајту Универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“
11070 Нови Београд
Данила Лекића Шпанца 24
тел. 011/318-24-84, 318-73-75

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање и да испуњава услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и услове из Правилника 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 правоснажном
судском пресудом осуђиван 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 кога није, у складу
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству – оригинал или оверена
фотокопија, извод из матичне књиге рођених –
оригинал или оверена фотокопија, уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном судском
пресудом за наведена кривична дела – оригинал не старији од 6 месеци, радну биографију.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Знање српског
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су
стекли образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик).
Доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО МИТРОВИЋ”

32000 Чачак, Светогорска 44

Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме (одговарајуће образовање из чл. 140 ЗОСОВ за наведено занимање). Кандидати треба да испуњавају
и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС”, бр. 88/17), а то су: да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да имају држављанство
Републике Србије; да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме економског смера. Кандидати треба да испуњавају
и остале услове предвиђене Законом о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
бр. 88/17), а то су: да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 ЗОСОВ; да
имају држављанство Републике Србије.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: први степен стручне спреме, завршена основна школа. Кандидати треба да
испуњавају и остале услове предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17), а то су: да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
чл. 139 став 1 ЗОСОВ; да имају држављанство
Републике Србије.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, доказ да се против кандидата не
води истрага нити да је подигнута оптужница
и да се не води кривични поступак пред судом
(све то не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе и кратку биографију. Пријаву
попунити на формулару за пријаву на конкурс
која се налази на интернет страници Министарства просвете. Пријаве слати на горенаведену
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

32 000 Чачак, Светозара Марковића 68
тел. 032/322-303

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 144, став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 10/2019) и Правилником о степену
и врсти образовања и наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” 13/18). Кандидати уз пријаву треба да
доставе: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, у складу
са чл. 140 Закон о основама система образовања и васпитања; уверење да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна канзна 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 мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против послне 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; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни фолмулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају на адресу школе препоручено поштом или лично, у року од осам
дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. У поступку
одлучивања о избору конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну прсихолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Ближе информације о конкурсу се могу добити
код секретара школе на телефон 032/322-303.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

32240 Лучани
Радничка бб.
тел. 032/817-339
e-mail: nasaradostlucani@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
опште услове, а на основу чланова 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20); да има одговарајуће образовање; 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 има држављанство Републике
Србије; да познаје језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад (српски језик). Одговарајуће образовање је регулисано чланом
141 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и
6/20), и то васпитач који је стекао одговарајуће
високо образовање за васпитача, на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно васпитач који је
стекао одговарајуће образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно,
изузетно, стечено одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу: 1)
пријаву на конкурс на пријавном формулару
који се може преузети и попунити са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку
радну биографију; 3) оверен препис (копија)
дипломе, уверења о стеченој стручној спреми; 4) уверење о држављанству; 5) извод из
матичне књиге рођених; 6) уверење МУП-а
да нису правоснажном пресудом осуђивани
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и
васпитања (наведено у општим условима конкурса). Изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду дужан је да достави лекарско
уверење о здравственој способности. Документа морају бити оригинал или оверене копије
не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу Предшколска
установа „Наша радост”, 32240 Лучани, Радничка бб, препорученом поштом или донети
лично у просторије Предшколске установе на
наведеној адреси, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у обзир. Достављена документација се не враћа.
10.11.2021. | Број 959 |
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ЈАГОДИНА
ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Наставник ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, а
најдуже до 07.08.2022. године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у складу са
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни
гласник” број: 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1,
10/2016-275, 11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12,
13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597,
16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1),
стечено једно од звања прописаних Правилником; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба
да имају завршене основне академске студије
ликовне културе; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно је да кандидат поднесе и следеће
доказе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању),
кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 2. потврду/уверење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеном стручом
испиту (оверена фотокопија); 3. потврду да није
осуђиван (издаје СУП) правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена базусловна
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 добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); 5. доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Уз пријаву на конкурс приложити и
6. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду, а након извршеног
избора кандидата. Кандидати који испуњавају
услове и уђу 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. Са кандидатима 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, комисија за пријем обавиће разговор.
Пријаве слати на горе наведену адресу школе,
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос”.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин
Драгољуба Јовановића 2

Наставник економске групе
предмета
на одређено време ради
замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. економиста, мастер економиста. Кандидат треба да поред општих услова за
заснивање радног односа испуњава и посебне
услове прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и
чл. 144 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18, 10/19) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (основних и мастер студија); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи – српски језик (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду;
доказ о неосуђиваности – уверење полицијске
управе са изводом из казнене евиденције; кратку биографију, попуњен и одштампан пријавни
формулар са сајта Министарства просвете. Сва
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом
основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. У складу са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор и послати на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве на конкурс доставити
лично или поштом на горе наведену адресу, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Особа за контакт: Маријана Шувалија, секретар: 035/570-877.

ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин
Бранка Крсмановића 47

Наставник солфеђа

са 55% радног времена
УСЛОВИ: Kандидат треба да: има одговарајуће
образовање (дипломирани музички педагог,
дипломирани музичар усмерења музички педагог, професор солфеђа и музичке културе, мастер теоретичар уметности професионални статус – музички педагог); има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечно-

сти 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. 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. Чланом 140
Закона прописано је да: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
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; 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. Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17, 27/18, 27/18 – др. закон,
10/19 и 2/20) и члана 8 тачка 2.11 Правилника о организацији и систематизацији послова у
Основној музичкој школи „Миленко Живковић”
бр. 107 од 16.03.2018. године. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених
и извод из казнене евиденције при надлежној
полицијској управи МУП-а као и да зна српски
језик. Осим услова из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава и следеће услове и то:
да има минимум три године радног искуства на
пословима радном месту наставника солфеђа,
послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја
за кандидате који имају пребивалиште ван
седишта послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се подносе у секретаријату ОМШ „Миленко Живковић” Параћин, Бранка
Крсмановића 47, 35250 Параћин или се шаљу
поштом – са повратницом – уз назнаку „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Оглас објављен у публикацији „Послови“
03.11.2021. године поништава се за радно место: стручни сарадник – педагог, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета. Остали део огласа остаје
непромењен.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Наука и образовање

КИКИНДА

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“

24400 Сента, Арпадова 83
тел. 024/811-412

Секретар школе

на одређено време (40 часова недељно),
до повратка запосленог са одсуства због
мировања права и обавеза
из радног односа по основу
именовања на функцију
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да има 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 и 6/2020) и дозволу за рад
– лиценцу за секретара у складу са чланом 132
став 8 Закона, односно високо образовање на
студијама другог степена правне струке (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
год.; 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 и
мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом – кретањем у служби, доставити: 1.
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и лиценце;
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела набројана у тачки 3 (уверење
из казнене евиденције МУП-а, не старије од
6 месеци); 4. уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци; 5. попуњен пријавни
формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту Министарства; 6.
изјаву о знању српског и мађарског језика.
Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима слати на горенаведену адресу.
Сва обавештења могу се добити на телефон:
024/811-412.

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

Брњак
38228 Зубин Поток
тел. 064/0199-373

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно ради
замене запослене на породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета
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 здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
о најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одизимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или радоскврнуће, за кривична дела или
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на кривичну санкцију, и за кога 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; 6) да
има дозвалу за рад (лиценцу).
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач.
1) и 3)-6) саставни су део пријаве на конкурс и
подносе се виду оверених фотокопија, а доказ
под 2) се прибавља пре закључивања уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију,
заједно са одштапаним пријавним формуларом
достављају школи најкасније у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима који врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „РАДА ШУБАКИЋ”

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 дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Под одговарајућим образовањем се сматра високо образовање стечено: 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.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву приложи и: пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал
/ оверену копију дипломе, оригинал / оверену
копију уверења о држављанству, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (не старије од 3 месеца), доказ о познавању језика на
коме се изводи образовно васпитни рад (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); оригинал / оверену копију извода из матичне књиге
рођених. Предност имају кандидати са радним
искуством у установи на овим пословима. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс са потребним доказима
о испуњавању услова, подносе се лично или на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на
конкурс“. Радно време установе је од 07.00 до
15.00 часова, радним данима. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства
у Институту за математику и
информатику Факултета,
на одређено време на годину дана,
са 60% радног времена

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у Гружи и у
издвојеном одељењу у Губеревцу

Наставник ликовне културе

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани
информатичар 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: да кандидат има одговарајуће образовање; 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
дека против полне слободе, против правног

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

34230 Гружа
тел. 034/515-507
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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.

Сарадник у настави за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства
у Институту за математику и
информатику Факултета,
на одређено време на годину дана,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани
информатичар 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.

мита у обављању послова у високошколској
установи. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Асистент за научну област
Биологија, ужа научна област
Алгологија и микологија

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време
на три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар биолошких наука уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор биолошких наука који је изабран у звање асистента по
Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период.
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.

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. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

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. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

Сарадник у настави за научну област
Рачунарске науке, ужа научна
област Методологије рачунарства

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

у Институту за математику и
информатику Факултета,
на одређено време на годину дана,
са 40% радног времена

34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани
информатичар 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.

у Одсеку за послове инвестиционог и
техничког одржавања, безбедности и
заштите

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
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УСЛОВИ: средње образовање (IV или III степен
стручне спреме); завршена обука за руковање
ватреним оружјем; лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења –
са оружјем; положен стручни испит из области
заштите од пожара.

Чистачица

у Одсеку за послове инвестиционог
и техничког одржавања, безбедности
и заштите
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају и
доказе о испуњавању услова огласа. Уз пријаву
на оглас потребно је доставити и следећа документа: биографију; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверене
фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе о неосуђиваности; уверење суда да се

против кандидата не води кривични поступак. Остали докази: потврде или други докази
у вези са радним искуством; сертификати или
други докази у вези са посебним знањима или
вештинама. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве
са документима, са назнаком „За оглас”, доставити на адресу: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Лицеја
Кнежевине Србије 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Јована Цвијића бб.
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

Сарадник у звање сарадника у
настави за уметничку област
Ликовне уметности, ужа уметничка
област Сликарство
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање осам (8) који је у току
студија показао смисао за наставни и уметнички рад и који познаје један од светских језика.
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени чл. 83
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон, 73/18, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021. – др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст - бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. године www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр.
II-133/4 од 26.02.2021), чл. 140 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691/1 од 2. 3. 2021. године – пречишћен
текст), Правилником о избору сарадника на
Одсеку за примењену и ликовну уметност (бр.
01-712/1 од 06.03.2020. године), Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС,
113/2017, 95/18 – аутентично тумачење) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс;
биографија и стручна биографија; оверена
копија дипломе основних студија (са наведеном просечном оценом); потврда да је студент
мастер академских студија (оверена копија);
извод из књиге рођених (оверена копија); уверење о држављанству (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта;
потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена копија);
радове из уже уметничке области (оригинални
радови или репродукције оригиналних радова);
документ којим се потврђује познавање једног
од страних језика (додатак дипломи, потврда са
факултета или сертификат) – оверена копија.
Кандидат прилаже документацију прописану
конкурсом са доказима о испуњености услова
уз попуњени Образац који је саставни део Правилника о избору сарадника на Одсеку за примењену и ликовну уметност. Кандидат је у обавези да сву документацију достави у штампаној
форми, а уредно попуњен образац у штампаној и електонској форми (на компакт диску –
ЦД-у) у три примерка. Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан да се
придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената
морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном
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и неће се разматрати од стране комисије. Сва
документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000
Крагујевац Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Крагуејвац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 064/6454-531

вилника о критеријумима за избор у звање
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр.
III-01-871/19 од 29.10.2020. године), Одлуком
о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020.
године), Одлуком о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-37/16
од 28.01.2021. године), Правилником о ужим
научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-497 од
11.06.2021. године – пречишћен текст) – www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за уметничку
област Драмске и аудио-визуелне
уметности, ужа уметничка област
Уметност говора

Наставник у звање доцента за
научну област Филолошке науке,
ужа научна област Енглеска
књижевност и култура

Наставник у звање ванредни
професор за уметничку област
Музичка уметност, ужа уметничка
област Камерна музика
(акордеониста)

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у
друштвено-хуманистичком пољу: за избор у
звање доцент: доктор наука из научне области
за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама.

на одређено време од пет година
или на неодређено време

на одређено време од пет година

Наставник у звање ванредни
професор за уметничку област
Музичка уметност, ужа уметничка
област Дириговање
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу
уметности: за избор у звање редовни професор:
доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом
8 (на свим нивоима студија), односно најмање
три године педагошког искуства на високошколској установи и већи број признатих уметничких остварења значајних за развој уметности,
или високо образовање мастер академских
студија и изузетна уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности.
За избор у звање ванредни професор: доктор
или магистар из одговарајуће уже уметничке
области са најмањом просечном оценом 8 (на
свим нивоима студија), односно најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи и више уметничких остварења у уметничкој области или високо образовање мастер
академских студија и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4
Закона о високом образовању и остали општи,
обавезни, изборни и посебни услови који су
предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20 – др.
закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021
и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142
од 22. 2. 2021. године – www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године – пречишћен текст), Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Крагујевцу (III-01-270 од 30.03.2021. године – пречишћен текст) са изменом и допуном
(бр. III-01-515/4 од 24.06.2021), Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44
од 16.07.2020. године), Одлуком о допуни ПраБесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од пет година

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих
нивоа студија (са наведеном просечном оценом); извод из матичне књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа
(полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија); потврда Комисије за
обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком
искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у звање наставника и заснивају радни однос на факултету у
саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање и уметничка
презентација за главни предмет извођачких
уметности. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће
се узети у разматрање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску – ЦД-у)
у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања 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 (бр.
III-01-270 од 30.03.2021. године – пречишћен
текст, доступно на: http: //www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан да
се придржава Закона о заштити података о
личности, односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге
крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”

34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
20.10.2021. године, број 956, поништава се за
радно место: наставник разредне наставе, на
одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана. Остали део огласа остаје
непромењен.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок.133

Наставник у звање ванредног
професора за научну област
Економске науке, ужа научна
област Финансије и финансијске
институције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне
области Економске науке: доктор наука – економске науке, или научни назив доктора економских наука.
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
начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника 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 органа 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; списак стручних
и научних публикација; а за кандидате који су
у радном односу на Економском факултету у
Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса,
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт-диску – ЦД). Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком “За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”

34000 Крагујевац
Првослава Стојановића 10, локал број 7
тел. 034/6102-739

Секретар установе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завршен правни факултет,
други степен високог образовања наведеног
факултета (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске,
специјалистичке струковне студије), односно
завршен правни факултет на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен испит за секретара; секретар је дужан да
у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара,
изузев у случају да има положен правосудни
испит или стручни испит за запослене у орранима државне управе или државни стручни
испит када не полаже стручни испит за секретара; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у одредби члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19, 06/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс
(мора бити попуњен); потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном
(ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши
код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван. Напомена:
документација коју кандидати прилажу а коју
издају надлежни државни органи не може бити
старија од шест месеци. Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а сву потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати поменуту документацију достављају: непосредно
(лично) у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића 10 или путем поште на адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Улица Првослава Стојановића 10, локал број 7,
34000 Крагујевац. Документација се предаје у
затвореној коверти, са назнаком на предњој
страни коверте, обавезно исписати текст:
„Комисији за пријем у радни однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем на неодређено време за радно место секретара установе”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има завршен филозофски факултет
одсек психологија, други степен високог образовања наведених смерова (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно завршен филозофски факултет одсек психологија
на основним студијама у трајању од најмање
четири године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, не старији од 6 месеци),
подноси се пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
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ка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18,
10/19, 06/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат прилаже: формулар за пријаву на конкурс (мора бити
попуњен); потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном – (ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши код јавног
бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван; дозвола за рад – лиценца.
Напомена: кандидат који не поседује лиценцу,
односно нема положен стручни испит, дужан је
да исти положи у законском року након заснивања радног односа. Напомена: документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10 или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава
Стојановића 10, локал број 7, 34000 Крагујевац.
Документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком: „Комисији за пријем у радни
однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем
на неодређено време за радно место стручни
сарадник – психолог”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је
отворен 8 дана, од дана јавног објављивања.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: завршени први степен економског,
правног факултета или другог факултета природног или друштвеног смера, високо образовање стечено на студијама првог степена
(наведених смерова), односно више образовање на основним студијама у трајању до три
године, односно завршен правни, економски
или други факултет природног или друштвеног
смера на основним студијама у трајању од најмање 4 године, уз познавање рада на рачунару,
положен стручни испит за службеника за јавне
набавке; да има психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом (доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од 6 месеци)
подноси се пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у одредби члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19, 06/20); да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Додатни услови: стручни испит за службеника за јавне набавке (лице је дужно да положи
у року од једне године, од дана распоређивања на радно место). Кандидати прилажу:
формулар за пријаву на конкурс (мора бити
попуњен); потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном (ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши код јавног
бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван; стручни испит за службеника за јавне набавке. Напомена: документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формула-

ром достављају установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10 или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава Стојановића 10, локал 7, 34000 Крагујевац.
Документација се предаје у затвореној коверти,
са назнаком: „Комисији за пријем у радни однос
по расписаном Јавном конкурсу за пријем на
неодређено време за радно место службеника
за јавне набавке”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен
8 дана од дана јавног објављивања.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: завршен економски факултет - други
степен високог образовања (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
завршен економски факултет на основним студијама у трајању од најмање четири године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидат прилаже: формулар за
пријаву на конкурс (мора бити попуњен); потпуну личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефон (ЦВ); оверену копију дипломе
(овера се врши код јавног бележника); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван.
Напомена: документација коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи
не може бити старија од шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а сву потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати поменуту документацију достављају: непосредно (лично) у канцеларији 7,
у Првослава Стојановића 10, или путем поште
на адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан”,
Крагујевац, Првослава Стојановића 10, локал
број 7, 34000 Крагујевац. Документација се
предаје у затвореној коверти, са назнаком:
„Комисији за пријем у радни однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем на неодређено
време за радно место дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
јавног објављивања.

Васпитач

за рад са децом узраста од три године
до поласка у школу
10 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да испуњавају услове прописане Законом и имају одговарајуће образовање:
послове васпитача (за рад са децом узраста од
три године до поласка у школу) може обављати
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три
године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем у складу са
посебним Законом; да има психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом (доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од 6 месеци)
подноси се пре закључења уговора о раду); да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у одредби члана 139 став
1 тачка 3). Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19, 06/20); да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик
на коме се остварује васпитно – образовни рад.
Обавеза полагања испита за лиценцу. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс
(мора бити попуњен); потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном
(ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши
код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење
да кандидат није осуђиван; дозвола за рад –
лиценца. Напомена: кандидат који не поседује
лиценцу, односно нема положен стручни испит,
дужан је да исти положи у законском року
након заснивања радног односа. Напомена:
документација коју кандидати прилажу а коју
издају надлежни државни органи не може бити
старија од шест месеци. Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на Конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом достављају Установи. Кандидати
поменуту документацију достављају: непосредно (лично) у канцеларији бр. 7, у Првослава
Стојановића 10, или путем поште на адресу:
Предшколска установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава Стојановића 10, локал број 7,
34000 Крагујевац. Документација се предаје
у затвореној коверти, са назнаком: „Комисији
за пријем у радни однос по расписаном Јавном конкурсу за пријем на неодређено време
за радно место васпитача”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана од дана јавног објављивања.

Медицинска сестра – васпитач
за децу узраста до три године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: средње образовање – медицинска
сестра – васпитач, као и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста; да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом, не
старији од 6 месеци, подноси се пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20);
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. Кандидати прилажу:
формулар за пријаву на конкурс (мора бити
попуњен); потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном (ЦВ); оверену копију дипломе (овера се врши код јавног
бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван; дозвола за рад – лиценца.
Напомена: кандидат који не поседује лиценцу,
односно нема положен стручни испит, дужан је
да исти положи у законском року након заснивања радног односа. Напомена: документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формуБесплатна публикација о запошљавању

лар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10 или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава
Стојановића 10, локал број 7, 34 000 Крагујевац. Документација се предаје у затвореној
коверти, са назнаком: „Комисији за пријем у
радни однос по расписаном Јавном конкурсу
за пријем на неодређено време за радно место
медицинске сестре - васпитача”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана јавног
објављивања

Сарадник – медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају завршено средње образовање зравствене струке у трајању од четири године, уз лиценцу надлежне здравствене
коморе, као и најмање једну годину рада у
струци; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду);
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у одредби члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19, 06/20); да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Додатни услови: лиценца надлежне
здравствене коморе; потврда о радном стажу
од најмање једне године у струци. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс
(мора бити попуњен); потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном (цв); оверену копију дипломе (овера се
врши код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да кандидат није осуђиван; Лиценца
надлежне здравствене коморе; потврда о радном стажу у струци. Напомена: Документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају Установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10, или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава
Стојановића 10, локал број 7, 34000 Крагујевац.
Документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком на предњој страни коверте,
обавезно исписати текст: „Комисији за пријем
у радни однос по расписаном Јавном конкурсу
за пријем на неодређено време за радно место
сарадника - медицинске сестре за превентивну
здравствену заштиту и негу”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана, од дана јавног објављивања.

Мајстор одржавања – електричар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има завршену средњу школу, електро или електротехничког смера (IV степен
стручне спреме) или КВ радник – електричар
(III степен стручне спреме); да има психичку,

физичку и здравствену способност за рад са
децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији
од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује васпитно – образовни рад. Кандидати прилажу: формулар за
пријаву на конкурс (мора бити попуњен); потпуну личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном – (ЦВ), оверену копију сведочанства о завршеној средњој школи (овера
се врши код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да кандидат није осуђиван. Напомена:
документација коју кандидати прилажу а коју
издају надлежни државни органи не може бити
старија од шест месеци. Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом достављају установи. Кандидати
поменуту документацију достављају: непосредно (лично) у канцеларији бр. 7, у улици Првослава Стојановића број 10, или путем поште на
адресу: Предшколска установа „Ђурђевдан”,
Крагујевац улица Првослава Стојановића 10,
локал број 7, 34 000 Крагујевац. Документација
се предаје у затвореној коверти, са назнаком
на предњој страни коверте, обавезно исписати текст: „Комисији за пријем у радни однос
по расписаном Јавном конкурсу за пријем
на неодређено време за радно место мајсотр
одржавања – електричар”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана, од дана јавног објављивања.

Мајстор одржавања –
водоинсталатер
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завршену средњу школу
техничког смера (IV степен стручне спреме)
или V степен стручне спреме, као и КВ радник; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду); да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се
остварује васпитно – образовни рад. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс
(мора бити попуњен); потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном
– (ЦВ), оверену копију сведочанства о завршеној средњој школи (овера се врши код јавног
бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван. Напомена: документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају Установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10 или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава
Стојановића 10, локал број 7, 34000 Крагујевац.
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Документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком на предњој страни коверте,
обавезно исписати текст: „Комисији за пријем
у радни однос по расписаном Јавном конкурсу
за пријем на неодређено време за радно место
мајстор одржавања – водоинсталатер”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана јавног
објављивања.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: завршена основнам школа; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20); да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс
(мора бити попуњен); потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном
– (ЦВ), оверену копију сведочанства о завршеној основној школи (овера се врши код јавног
бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван. Напомена: документација
коју кандидати прилажу а коју издају надлежни државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на Конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а сву потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају Установи. Кандидати поменуту
документацију достављају: непосредно (лично)
у канцеларији бр. 7, у Првослава Стојановића
10, или путем поште на адресу: Предшколска
установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Првослава
Стојановића 10, локал број 7, 34000 Крагујевац.
Документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком на предњој страни коверте,
обавезно исписати текст: „Комисији за пријем
у радни однос по расписаном Јавном конкурсу
за пријем на неодређено време за радно место
спремачица”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен
8 дана, од дана јавног објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 064/87-36-077

Стручни сарадник педагог за
физичко
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има завршен факултет за физичко
васпитање, које има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или мастер струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године по прописима који су уређивали основно образовање до 10. септембра 2005.године, у
складу са Законом; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
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васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19, 06/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. обавеза
полагања испита за лиценцу. Кандидат прилаже: формулар за пријаву на конкурс. Потпуну
личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену копију дипломе,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење
МУП-а, не старије од 6 месеци); дозволу за рад
– лиценца. Напомена: кандидат који не поседује лиценцу, односно нема положен стручни
испит, дужан је да исти положи у законском
року након заснивања радног односа. Кандидат попуњава формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву
са наведеном документацијом доставити у
затвореној коверти лично или путем поште на
адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава достављену
документацију. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Сарадник за унапређивање
социјалне заштите
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године – дипломирани социјални радник или социолог, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19, 06/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат прилаже: формулар за пријаву
на конкурс. потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старија од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). Кандидат попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву
са наведеном документацијом доставити у
затвореној коверти лично или путем поште на
адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава достављену
документацију. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да испуњавају услове прописане Законом и имају одговарајуће образовање;

лица на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који
су уређивали високо образовање у периоду од
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017.
године; лица на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лица на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или више образовање; изузетно, лице које има
средње образовање и године радног искуства
на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу прописа којима се уређује област предшколског васпитања и образовања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (не
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења
уговора о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19, 06/20); да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу.
Кандидати прилажу: формулар за пријаву на
конкурс; потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старија од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(уверење МУП-а не старије од 6 месеци), дозвола за рад – лиценца. Напомена: кандидат
који не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, дужан је да исти положи у
законском року након заснивања радног односа. Кандидати попуњавају формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом достављају установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити у затвореној коверти лично или
путем поште на адресу: Предшколска установа
„Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава
достављену документацију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана.

Медицинска сестра – васпитач

за рад са децом од шест месеци до три
године
3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има средње образовање у трајању
од четири године – медицинска сестра – васпитач; лице које има одговарајуће више образовање односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста – васпитач; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. кандидат прилаже: Потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном
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- ЦВ, оверену копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старија од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије
од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс;
дозвола за рад – лиценца. Напомена: кандидат
који не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, дужан је да исти положи у
законском року након заснивања радног односа. Кандидат попуњава формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом достављају установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити у затвореној коверти лично или
путем поште на адресу: Предшколска установа
„Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава
достављену документацију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана.

Главни кувар – шеф кухиње
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има средње образовање куварске
струке, звање КВ кувар, са радним искуством од
три године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20); да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат прилаже:
формулар за пријаву на конкурс; потпуну личну
и радну биографију, са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену копију дипломе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старија од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а не старије
од 6 месеци). Кандидат попуњава формулар
за пријаву на конкурс на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом
достављају установи. Пријаву са наведеном
документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса,
установа задржава достављену документацију.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Сарадник – медицинска сестра

за превентивну здравствену заштиту и
негу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завршено средње образовање здравствене струке у трајању од 4 године
(медицинску школу педијатријског или општег
смера); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20); да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услови: положен стручни испит; једна година рада у струци. Кандидат прилаже: формулар за пријаву
Бесплатна публикација о запошљавању

на конкурс; потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену
копију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). Кандидат попуњава формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом достављају установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити у затвореној коверти лично или
путем поште на адресу: Предшколска установа
„Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава
достављену документацију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана.

Контиста – аналитичар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има завршено средње образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом, не старији од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20); да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Додатни услов: знање
рада на рачунару. Кандидат прилаже: формулар за пријаву на конкурс; потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном
- ЦВ, оверену копију дипломе, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не
старија од 6 месеци), уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци). Кандидат попуњава формулар за пријаву
на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију, заједно
са одштампаним формуларом достављају установи. Пријаву са наведеном документацијом
доставити у затвореној коверти лично или
путем поште на адресу: Предшколска установа
„Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава
достављену документацију. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс
је отворен 8 дана.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има основно образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом (доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом (не
старији од 6 месеци) подноси се пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати прилажу: формулар за пријаву
на конкурс; потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном - ЦВ, оверену
копију сведочанства основне школе, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а, не
старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају
формулар за пријаву на конкурс на званичној

интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Пријаву са наведеном документацијом доставити у затвореној
коверти лично или путем поште на адресу:
Предшколска установа „Нада Наумовић”, Саве
Ковачевића 30, Крагујевац. По окончању конкурса, установа задржава достављену документацију. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

К РА Љ Е В О
ШОСО „ИВО ЛОЛА РИБАР
36000 Краљево, Доситејева 5/4
тел. 036/315-242
e-mail: ilribar_kv@mts.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“ 6/2020) за наставника школе која образује
ученике са сметњама у развоју (дипломирани дефектолог, наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе дефектолошки
оспособљен); педагога или психолога; звање
стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; звање стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука (дипломирани дефектолог, мастер
дефектолог, дипломирани или мастер учитељ,
дипломирани или мастер професор предметне
наставе са положеним испитом за дефектолошку оспособљеност за рад са децом са сметњама у развоју, дипломирани педагог, дипломирани психолог, мастер психолог или мастер
педагог); да има дозволу за рад наставника и
стручног сарадника у школи; да има 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 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 дискриминаторско понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Уз пријаву кандидат подноси: попуњен
формулар за пријаву на конкурс (налази се на
сајту Министарства просвете науке и технолошког развоја); биографију са кретањем у служби,
адресом становања, бројем телефона, адресом
електронске поште (ЦВ); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, не старију
од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту (лиценци), не старију од 6 месеци; потврду о радном искуству
из области образовања и васпитања; доказ о
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торног понашања – уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци; доказ да се против њега не води
кривични поступак – потврда суда не старија
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге држављана Републике
Србије, не старије од 6 месеци; доказ да има
психичку и 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 уколико
се на конкурс пријавило лице које је у претходном периоду обављало дужност директора;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о раду кандидата – извештај просветног
саветника; уверење факултета да је слушао
наставу на српском језику. Пријаве доставити
лично или поштом на горенаведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс за директора”.
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања у листу “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
036/315-242.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Наставник технике и технологије

са 90% радног времена, за рад у
Самаилима и Ласцу, на одређено време
ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника технике и технологије може
бити примљен кандидат који испуњава поред
општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење), и посебне услове прописане чл. 139
став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка
1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чл.
142 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/019, 6/2020). Степен
и врста образовања кандидата морају бити у
складу са чланом 3 тачка 13 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021). Кандидат 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који
који нема образовање из члана 142 став 1
овог закона, обавезан је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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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; да
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену
фотокопију доказа 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 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени
доказ). Кандидат који није положио испит из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да их положи у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију); уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију),
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
– надлежне полицијске управе (оригинал или
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци;
доказ да кандидат зна српски језик у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће образовне установе
да је кандидат положио испит из познавања
српског језика, оригинал или оверена фотокопија. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, се
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је
именовао директор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати из претходног става, 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.
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 из
претходног става 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 психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву

послати на адресу: Основна школа „Петар
Николић”, 36202 Самаила. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

Наставник информатике и
рачунарства

са 10% радног времена, за рад у
Самаилима, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко
60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника информатике и рачунарства
може бити примљен кандидат који испуњава
поред општих услова предвиђених Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука
УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење),
и посебне услове прописане ч. 139 став 1 тачка
1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1) подтачка
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чл. 142 став 1 и
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/019, 6/2020). Степен и врста образовања кандидата морају бити у складу са чланом 3 тачка 14 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021). Кандидат 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 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије
или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који
који нема образовање из члана 142 став 1
овог закона, обавезан је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 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
има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену
фотокопију дипломе; оригинал или оверену
фотокопију доказа да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
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30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени
доказ). Кандидат који није положио испит из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да их положи у року од
једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију); уверење о
држављанству (оригинал или оверену копију),
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није
осуђиван за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
– надлежне полицијске управе (оригинал или
оверену фотокопију), не старији од 6 месеци;
доказ да кандидат зна српски језик у обавези
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће образовне установе
да је кандидат положио испит из познавања
српског језика, оригинал или оверена фотокопија. Лекарско уверење, којим се потврђује да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, се
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је
именовао директор у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона,
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати из претходног става, 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.
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 из
претходног става 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 психичној, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву
послати на адресу: Основна школа „Петар
Николић“, 36202 Самаила. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, а најкасније
до 19.08.2023. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
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32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17),
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019), Правилником о организацији и систематизацији радних места, и то: да су држављани Републике Србије; да су пунолетни; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 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 знају српски језик; да
имају: 1. образовање у складу са одредбама
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019), а у погледу врсте
стручне спреме да испуњавају услове прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019); 2. у складу са чланом 142.
став 1, 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020), обавезно
образовање 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. 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.Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има
тражено образовање из става 1 овог члана
закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС.
ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар
кандидати треба да приложе следеће доказе:
извод из матичне књиге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), диплому или уверење о врсти и степену стручне спреме, извод из казнене евиденције
(КЕ) као 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 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;
потврду високошколске установе да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања 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. Докази се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Докази који су приложени уз
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријава за учешће на конкурсу
је 8 дана од дана оглашавања конкурса у листу
„Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе или путем поште на адресу школе. Решење о избору кандидата биће донето у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАН НЕМАЊА”

36343 Студеница
Студеница бб.
тел. 036/5436-450
e-mail: os.stefannemanja@mts.rs

Професор технике и технологије

са 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до истека, односно престанка
мандата запосленом изабраном
за директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (утврђено Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, „Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017, даље Правилник).
Кандидат је у обавези да приликом пријављивања на конкурс попуни пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 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. Кандидати су дужни да приликом
подношења пријава на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.
закон). 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. Копије морају бити
оверене, уверења не старија од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве са потребним документима слати на
горенаведену адресу. Сва обавештења на телефон: 036/5436-450.
10.11.2021. | Број 959 |
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СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”
36350 Рашка
Омладински центар бб.

Наставник куварства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20), Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам (“Сл. гласник – Просветни гласник”, бр. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16,
2/17 и 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21), и то: да је
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 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 има одговарајуће образовање и то: образовање у складу са одредбама члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, а у погледу
степена и врсте образовања да испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам; да зна српски језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар, који могу преузети
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз
попуњени пријавни формулар кандидати треба
да приложе следеће доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); диплому као доказ о одговарајућем образовању;
извод из казнене евиденције (издат од МУП-а
Републике Србије) 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 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Оригинали
уверења не смеју бити старији од 6 месеци.
Докази се подносе у оригиналу или овереној
фотокопији. Доказ о познавању српског језика
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Докази који су приложени уз
пријаву не враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок
за подношење пријава за учешће на конкурсу
је 8 дана од дана оглашавања овог конкурса у
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публикацији „Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату школе или путем поште на
адресу: Средња школа „Краљица Јелена“, Рашка, Омладински центар бб. Решење о избору
кандидата биће донето у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће
Капетана Срђана Кошанина 8
тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл.
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21,
4/21): 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 научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета
као 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; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; положен испит за
директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (лица која су стекла звање мастер прилажу дипломе основних и академских
студија); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; потврду да има
најмање осам година рада у установи на посло-

вима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); потврду/
доказ о знању српског језика на ком се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
о неосуђиваности за наведена кривична дела,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о обуци и положеном испиту
за директора / дозвола за рад директора, оригинал или оверена фотокопија. Пријава која
не садржи доказ о обуци и положеном испиту
за директора сматраће се потпуном. Кандидат
изабран за директора школе дужан је да у року
од две године од дана ступања на дужност
положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Кандидати учесници конкурса ће бити
позвани на интервју од стране конкурсне комисије, по завршетку рока за пријаву на конкурс.
Пријаву на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, доставити лично
у или школи на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика
Станислава Биничког бб.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
за 20% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка радника са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговорајуће образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадник у основној школи (“Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, број 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
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 дискриминатнорно понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
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питни рад. 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; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци, оригинал или оверенуфотокопију); уверење о неосуђиваности (не
старије од шест месеци, 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). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 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”. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је секретар
школе, тел. 037/671-103.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Чистачица

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) и чланом 40 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Јован Јовановић Змај” у
Стопањи број 742/21 од 16.09.2021. године) и
то: завршено основно образовање и: 1) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 2) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмањем 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
слкаду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да је држављанин Републике
Србије; 4) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете и
одштампан доставља школи, кандидат треба
да приложи оригинале или оверене копије:
дипломе о стеченој стручној спреми; уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); извода
из матичне књиге рођених; уверења из казнене
евиденције; краћу биографију. Доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у НациоБесплатна публикација о запошљавању

налну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горе наведену
адресу, лично или поштом.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац
Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Оглас објављен 03.11.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се за радно место:
наставник физике, на одређено време до преузимања запосленог, а најкасније до 31. августа
2022. године, са 60% радног времена, за рад у
подручним одељењима у Злегињу, Доброљупцима и Лаћиследу. У осталом делу оглас остаје
исти.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
37240 Трстеник
Вука Караџића 11
тел. 037/711-843

Наставник математике

жио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу. Доказ о испуњености услова из тачке б) – лекарско уверење, прибавља кандидат
пре закључења уговора о раду, а под тачком
д) доказ се доставља уз пријаву у случају да
је одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије. 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 Крушевцу. Докази који се подносе уз
пријаву, не враћају се пријављеним кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријавни формулар се преузима
са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Рок за пријем
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, лично или на горе
наведену адресу. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем од стране директора школе.

ОШ “НАДА ПОПОВИЋ”
37000 Крушевац
Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Педагошки асистент

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 – др. закона, 10/19 и 6/20) и то
да: а) има одговарајуће образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмањем
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 слкаду са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа;
завршен програм обуке за педагошке асистенте – 9 модула у трајању од 196 часова, у скаду
са Правилником; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван провноснажном
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 на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова уз
одштампан и попуњен пријавни формулар,
кандидати треба да доставе у оригиналу или
оверене преписе и то: дипломе или уверења
(уколико није издата диплома) о стеченом
одговарајућем образовању (кандидат који има
диплому другог степена доставља и диплому основних академских, односно основних
струковних студија); уверење – потврду о
неосуђиваности надлежне полицијске управе
(издато након објављивања конкурса); уверење о држављанству (са холограмом); извод
из матичне књиге рођених (са холограмом) и
извод из књиге венчаних (за кандидате који
су мењали презиме, није исто као на дипломи); потврда високошколске установе којом се
потврђује 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 бода праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или
оверени документ да је у току студија поло-

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају доказе о испуњавању
тражених услова у овереној фотокопији: доказ
о одговарајућој стручној спреми и језику на
коме су се школовали; сертификат о завршеном Програму обуке за педагошке асистенате
у трајању од 196 часова – 9 модула; уверење
да нису осуђивани за групу кривичних дела из
конкурса; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених/венчаних, саставни су
део пријаве на конкурс. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој спсобности доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду. Кандидати пријављени на конкурс у обавези су да, на основу обавештења школе, изврше проверу психофизичких способности за рад
са ученицима по процедури Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурсну комисију”.

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време
до краја школске 2021/2022. године,
односно до 31.08.2022. године
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ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16207 Винарце, Немањина 1
тел. 016/253-349

Наставник српског језика и
књижевности

са 77,75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са одсуства ради посебне
неге детета

Наставник српског језика и
књижевности

22,25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са одсуства ради посебне
неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017 и
95/2018 - аутентично тумачење), кандидат
мора да испуњава и посебне услове из члана
139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), и да
има: 1) одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2. истог Закона: стечено на 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 групу предмета;
студије другог степена из боласти педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основних 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 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) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију:
кратку биографију, диплому (уверење) о траженој врсти и степену стручне спреме, односно образовању, уверење о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
копију не старије од 6 месеци); доказ да знају
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће
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образовање није стечено на српском језику),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњен пријавни формулар са траженом
документацијом достављају школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, или лично у управи школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи
Конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са ученицима.
Решење о избору кандидата по објављеном
конкурсу донеће се у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања. Разговор са кандидатима обавиће се
у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора
бити обавештени на бројеве контакт телефона
које су навели у својим пријавама. Сва додатна
објашњења кандидати могу добити путем телефона: 016/253-349.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“
18213 Трњане

Наставник географије

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба
да испуњава и услове прописане чл. 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
који изводе образовно-васпитни рад у складу
са чланом 3. тачка 7; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије и да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат мора да испуни услове прописане
чланом 140 став 1 и став 2 и чланом 141 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете: www.mpn.gov.rs, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс
поднети краћу биографију и доказе о испуње-

ности услова (оригинал, препис или фотокопију
оверену од стране надлежног органа следећих
докумената): извода из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу, без обзира на датум издавања), уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, ако је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу – уверења о истом,
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику; доказ да није осуђиван према чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу.
Опис радног места: Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет географија - члан 3
став 1 тачка 7 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 и 11/19, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): професор
географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани професор
биологије и географије, дипломирани професор
географије и информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије,
професор географије-информатике, дипломирани професор географије-мастер, дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер
професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор географије
и информатике, дипломирани географ - просторни планер, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља 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 (доказ достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); уверење
надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова о неосуђиваности 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 кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
или других добара заштићених мађународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за лице није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
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нал или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); уверење надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, оригинал или оверена фотокопија,
не старије 6 месеци) – доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу: ОШ „Стојан Живковић Столе”, 18213
Трњане, са назнаком: „Пријава на конкурс за
радно место наставника географије”. Контакт
телефони: 018/4844-250. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо 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 наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансцдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, педагога или психолога;
лице из става 1 тачка 1) и подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; поседовање
дозволе за рад (лиценце) за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника),
уколико се на конкурс јавља лице које је претходно обављало дужност директора установе;
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 кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности или других
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добара заштићених мађународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика
(доказује се дипломом о стеченом образовању).
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз својеручно потписану пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о обуци
и положеном испиту за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених - искључиво на новом
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); лекарско уверење за поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци), прибавља се пре закључења уговора
о раду; уверење полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора – за кандидата који је
претходно обављао дужност директора установе; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и
организационим способностима. Пријаве слати
на адресу: Основна музичка школа „Владимир
Ђорђевић”, 18220 Алексинац, Душана Тривунца 15, са назнаком „Конкурсној комисији”. Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на
интервју од стране конкурсне комисије, а по
завршетку рока за пријављивање на конкурс.
Кандидати учесници конкурса ће бити обавештени о избору директора и његовом именовању од стране Министра просвете, науке
и технолошког развоја. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код председника конкурсне комисије, односно секретара школе на
телефон: 018/800-748.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб.

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Основне
школе “Свети Сава” у Суботинцу број 1808 од
18.09.2020. године за радно место: чистачица:
стручна спрема/образовање: основно образовање. Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020
). 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 дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, оверен
препис / фотокопију; извод из матичне књиге
рођених, оверен препис / фотокопију; 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 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 (уверење из МУП-а
и надлежног основног суда); лекарско уверење
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад) – доставља се пре закључења уговора о раду. Уверења не могу бити
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати
на адресу ОШ “Свети Сава” у Суботинцу, Рударска бб, 18227 Суботинац. Контакт телефони:
018/877-651.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Сарадник у звање асистента за
научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на
одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: дипломирани математичар, основне
студије по наставном плану и програму пре ступања Закона о високом образовању или мастер
математичар, студент докторских академских
студија из области рачунарских наука.

Сарадник у звање асистента за
научну област Геонауке
на Департману за феографију, на
одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије,
студијски програм мастер академске студије –
географија, академски назив мастер географ
или основне четворогодишње студије географије, стручни назив професор географије, пре
ступања на снагу Закона о високом образовању
из 2005. године, студент докторских студија,
студијски програм доктор наука – геонауке.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Кандидати подносе: пријаву,
биографију, оверене копије диплома са претходних нивоа студија и одговарајуће додатке
дипломи или уверења о положеним испитима,
доказ да је студент докторских студија, списак
научних радова као и саме радове уколико их
кандидат има.

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“
18220 Алексинац
Тихомира Ђорђевића 10

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
61,11% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће 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; 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 са претходно
завршеним студијама првог степена из науч10.11.2021. | Број 959 |
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не, 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, са претходно завршеним студијама првог
степена из научне, однодно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета - образовни профил: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор енглеског језика
и књижевности; мастер филолог (студијски
програм Англистика, студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и
књижевност). Лица која су стекла академско
звање мастер, морају имати претходно завршене основне академске студије из области
предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул
Енглески језик и књижевност; Енглески језик
и књижевност; Англистика, Енглески језик и
књижевност са другом страном филологијом.
Обавезно 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. 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 ове тачке; психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; неосуђивано 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; држављанство Републике
Србије; познавање језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености
услова из става 3. тачка 1), 2), 4) и 5) текста
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а
из става 3 тачка 3) текста конкурса пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
доставити: попуњен пријавни формилар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA- KONKURISANjE.doc; диплому или уверење
о завршеном факултету (оригинал или оверена
фотокопија); потврду високошколске установе
о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина одн. уверење о положеном стручном испиту/уверење о
положеном испиту за лиценцу; податак из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских
управа према месту рођења кандидата); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсну документацију кандидати достављају
на адресу: ОШ „Љупче Николић”, Тихомира
Ђорђевића 10, 18220 Алексинац.
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те из претходног става и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на са потребном документацијом слати на горе
наведену адресу школе.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар
36305 Дежева, Дежева бб
тел. 020/353-411

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

Наставник разредне наставе

у матичној школи у Дежеви, на
одређено време до повратка запослене
са мировања радног односа, до
31.08.2022. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 139 и чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/2018 - др. закони, 10/19 и 6/2020) и да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Доказ о испуњености услова из члана 139 став
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за извођење наставе на
српском језику (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 поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење), подноси само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду; 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 дискриминаторно понашање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона.
Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену 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 лис-

36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб.
тел. 020/5403-165

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одссутва и
одсуства ради неге детета, а најдуже до
30.03.2023. године

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета, а најдуже до
16.06.2023. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом
139 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: 1)
имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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; 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. Докази
да кандидат има одговарајуће образовање, да
није осуђиван правоснажном пресудом, да има
држављанство Републике Србије и да зна српски језик морају бити саставни део пријаве на
конкурс. 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 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20). Знање српског језика кандидат доказује стеченим средњим, вишим или
високим образовањем на српском језику или да
је кандидат положио испит из наведених језика по програму одговарајуће високошколске
установе, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 –др.закон,
10/19 и 6/20). Прописани степен и врста образовања: У погледу степена и врсте образовања
потребно је да кандидати имају одговарајући
степен и врсту образовања за наведена радна места сходно Правилнику 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 и 4/2021) и
Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи “Меша Селимовић”,
Нови Пазар, дел. број 01-27/1 од 14.01.2019.
године, чије одредбе нису у супротности са
Правилником. Рок за доставу пријава (пријав-
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ни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње
да тече почев од дана објављивања конкурса
у листу „Послови” Уз пријаву (пријавни формулар) на конкурс потребно је доставити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно
уверење, којим се доказује одговарајуће образовање; 2. оригинал уверење о држављанству
(не старије од шест месеци); 3. доказ да кандидат 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 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
шест месеци). 4. одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика, сходно члану
141 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију
(доказе), заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају ОШ „Меша Селимовић”, Нови Пазар. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе сачињене у
складу са чланом 154 став 6 Закона о основама
система образовања и васпитања васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 –
др.закон, 10/19 и 6/20). 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. Пријаве (пријавни формулар) са
потребним доказима о испуњености услова за
пријем односно заснивање радног односа слати на адресу: Основна школа „Меша Селимовић”, Нови Пазар, Стевана Немање бб, 36300
Нови Пазар, са ознаком „За конкурс”, или лично доставити управи школе. Пријаве које не
испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно
одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног назива), пријаве које буду
непотпуне (не садрже све захтеване доказе о
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом
одлучивања у поступку пријема у радни однос.
Информације поводом конкурса могу се добити
на телефон: 020/5403-165.

НОВИ СА Д
ПУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
e-mail: puns@nspoint.net

Педагошки асистент за ромски језик
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Услови за рад педагошког асистента прописани су чл. 136 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019 и
6/20) и Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“
87/19); стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, познавање ромског језика;
савладан програм обуке у складу са наведеним
Правилником. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5
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Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019).
ОСТАЛО: У року од 8 дана од дана објављивања конкурса доставити: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о стручној спреми, уверење о познавању ромског језика, уверење о
држављанству и уверење о неосуђиваности за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, које
издаје надлежна служба МУП-а. Приложена
документација не може бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног
односа дужан је да достави лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и санитарну књижицу.
Прикупљање и обрада података о кандидатима
конкурса врши се у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 87/18). Писане пријаве могу се доставити путем поште или донети
лично на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс ______ (навести радно место за које
се конкурише)“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Све информације
могу се добити на тел. 021/451-078 (сарадник
за правне послове).

ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи са
разредним старешинством – виолина
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(замена породиље), издвојено одељење
у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 – други закон) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника у музичкој школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”
бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар – виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник – професионални
статус виолиниста; мастер музички уметник,
професионални статус камерни музичар, са
претходно завршеним основним академским
студијама виолине; 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 кривично дело 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
на којем се остварује образовно-васпитни рад;
6. извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биографију или ЦВ; оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом висо-

ком образовању (доставити и додатак дипломи); уверење о држављанству; уверење МУП-а
о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3;
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу или
у фотокопији овереној од стране јавног бележника. Пријаве слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе на телефон:
021/6622-285.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ“

21000 Нови Сад
Булевар цара Лазара 67

Наставник флауте

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема: висока, 7. степен,
образовни профили: дипл. музичар, усмерење
флаутиста; дипл. музичар флаутиста; академски музичар флаутиста; мастер музички уметник, професионални статус флаутиста.

Наставник хармонике

на одређено време, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема: висока, 7. степен,
образовни профил: дипл. музичар усмерење
акордеониста; дипл. музичар акордеониста;
академски музичар – акордеониста; мастер
музички уметник, професионални статус – акордеониста или хармоникаш.

Наставник математике

непуно радно време, 18 часова недељно,
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: стручна спрема: висока, 7. степен,
образовни профил: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар –
информатичар; дипломирани математичар
– професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор
математике – теоријско усмерење; професор
математике – теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике-математике; професор хемије-математике;
професор географије-математике; професор
физике-математике; професор биологије-математике; дипломирани математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска
математика; дипломирани математичар – примењена математика; дипломирани математичар – математика финансија; дипломирани
инжењер математике (са изборним предметом
основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике мастер; дипломирани математичар мастер; мастер
математичар; мастер професор математике;
мастер математичар – професор математике.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду („Сл. гласник РС,
бр. 24 /05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17),
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Наука и образовање

испуњавају и посебне услове утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник – Просветни гласник РС“,
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/19, 14/2020 и
2/2021), као и посебне услове утврђене чл. 139
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 10/19,
6/2020), то јест да: 1. имају одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 10/19, 6/2020); 2.
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 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 српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву
на конкурс приложе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности у складу са
тачком 3 текста конкурса (оригинал, да није
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
РС (оригинал или оверену фотокопију); доказ о
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик), осим уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику у ком случају је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; фотокопију личне карте; кратку биографију. Доказ о испуњености услова из тачке 2
конкурса прибавља се пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у обзир. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу “Послови”.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

Наставник хармонике

на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по конкурсу
за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31. августа
текуће школске године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закони и
6/2020) за заснивање радног односа и: да има
одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
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септембра 2005. године; 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 санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику) –
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да приложи: пријавни формулар који
попуњава на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом; биографију; диплому или уверење о
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење о
неосуђиваности, оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Кандидати чије су пријаве благовремене и
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.
Пријаве доставити лично у секретаријату школе (од 7 до 14 часова) или слати препорученом
пошиљком на адресу школе: Основна музичка
школа, 21460 Врбас, Маршала Тита 118. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежних органа, неће бити узете у разматрање. Ближе информације на тел. 021/706431, имејл: omsvrbas@mts.rs.

ОШ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
Врбас, Светозара Марковића 55

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање – за радно место чистачице
треба да има образовање из члана 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Светозар Милетић“ Врбас (дел. бр.
855/1-2021/23.08.2021; дел. бр. 855/2-2021 /
09.09.20121. – измене и допуне; дел.бр. 855/32021 / 28.09.2021. – измене и допуне): основно образовање (сведочанство о завршеној
основној школи); 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 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
(уверење не старије од 6 месеци); г) да има
држављанство Републике Србије (уверење не
старије од 6 месеци); д) да зна српски језик,
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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. Пријаве са документацијом достављају се на адресу: ОШ ”Светозар Милетић” Врбас, Светозара
Марковића 55, са назнаком ”За конкурс за радно место чистачице”. 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“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

Наставник математике

на одређено време ради замене
запосленог који одсуствује
дуже од 60 дана

Наставник биологије

за 20% норме часова, на одређено
време ради замене запосленог који
одсуствује дуже од 60 дана

Наставник физичког и здравственог
васпитања
за 10% норме часова, на одређено
време ради замене запосленог који
одсуствује дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: а) да 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, 3/2021, 4/2021); 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 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; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик, језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а
доказ о испуњености услова из тачке б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора
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о раду. Пријаве са документацијом достављају
се на адресу: ОШ “Светозар Милетић”, Врбас,
Светозара Марковића 55, са назнаком “За конкурс за наставника”. 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“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/48-92-500

Сарадник у настави за ужу стручну
област Електротехничко
и рачунарско инжењерство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом, морају да испуне и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању (члан 83) и Правилником о избору у
звања наставника и сарадника и општим актима школе. Посебни услови: завршене основне
струковне студије, на студијском програму
Електротехника (180 ЕСПБ), са просечном оценом најмање 8,00 и уписане мастер струковне
студије.

Сарадник у настави за ужу стручну
област Машинско инжењерство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених законом, морају да испуне и посебне
услове предвиђене Законом о високом образовању (члан 83) и Правилником о избору у
звања наставника и сарадника и општим актима школе. Посебни услови: завршене основне
струковне студије, на студијском програму
Машинско инжењерство (180 ЕСПБ), са просечном оценом најмање 8,00 и уписане мастер
струковне студије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и доказе о испуњености услова из конкурса: биографију, доказ о уписаним мастер
струковним студијама, као и оверену фотокопију дипломе. Пријаве се шаљу на горе наведену адресу у року 8 (осам) дана од дана
објављивања у листу “Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
21230 Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Директор

на одређено време 4 године
УСЛОВИ: из члана 122 став 2, члана 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” број 88/2017). За директора школе може
бити изабрано лице које има: 1. одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ за
наставника основне школе, за педагога и психолога: 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, трансдисциплиБесплатна публикација о запошљавању

нарне 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 10.09.2005. 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. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем, дужност директора школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3) Закона за наставника основне школе, односно лице са одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, 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; 2. дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 3. обуку и
положен испит за директора установе; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. 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, одизимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
против 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- одговарајуће уверење прибавља школа по службеној
дужности; 7. држављанство Републике Србије;
8. знање српског језика (језик на којем се остварује образовно- васпитни рад). 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 у
року од две године не положи испит престаје
дужност директора. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља установи.
Уколико до дана објављивања конкурса Министарство није направило апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља
пријаву у слободној форми. Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању (овера дипломе не старија
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (овера уверења не старија од 6 месеци); потврду да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби; уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију,
не старију од 6 месеци); доказ о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није

стечено на српском језику); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак (доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага, доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога) за напред наведена кривична
дела (не старије од 30 дана), уверење МУП-а
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела (не
старије од 30 дана), уверење Привредног суда
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или фотокопија не старија
од 30 дана); потврду Повереника за заштиту
равноправности да није утврђено дискриминаторно понашање кандидата (не старије од
30 дана), 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; оквирни план рада
директора за време мандата; уверење о положеном испиту за директора установе, оригинал
или оверену фотокопију (ако га кандидат поседује). Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан
је да у року од две године од дана ступања на
дужност положи испит за директора. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаву заједно са потребном
документацијом, доставити школи лично или
на горе наведену адресу са назнаком „Пријава
на конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на адресу: Основна школа
“Милош Црњански”, Трг Светог Саве 4, 21230
Жабаљ, са назнаком “Конкурс за директора” у
затвореним ковертама или лично код секретара школе од 9 до 13 часова. Неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Ближа обавештења у
секретаријату школе, на телефон 021/2931-377.

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

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2021/2022. годину
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање – IV степен стручне спреме и завршена
обука за педагошког асистента; 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 се остварује образовно-васпитни рад (мађарски), познавање
ромског језика је пожењно. Наведени услови
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се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 3 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.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: 1) оверену фотокопију дипломе/уверења о школској
спреми, 2) уверење о некажњавању лица, 3)
уверење о држављанству, 4) извод из матичне
књиге рођених, 5) доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (мађарски језик), 6) доказ о савладаној обуци за педагошког асистента, 7) пријавни формулар (са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати
који су изабрани у ужи изор 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 на које се
кандидат пријављује. Рок за пријаву је 10 дана
од дана објављивања огласа у недељном листу
“Послови”. Ближе информације могу се добити
на телефон 021/6903-039.

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
“MY SCHOOL”
21000 Нови Сад, Гајева 1

Професор енглеског језика
пробни рад

УСЛОВИ: VI/2 степен, професор енглеског језика и књизевности; VII/1 степен, дипломирани
професор енглеског језика и књижевности,
мастер професор енглеског језика и књижевности. Јављање кадидата на контакт телефон:
069/1729-672.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел. 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Домар

на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: 1. одговарајуће средње образовање
електричарске, водоинсталатерске, браварске
или столарске струке и положен стручни испит
за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници); 2. да
кандидат 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
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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. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
диплому о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци) и доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико се подносе фотокопије
докумената, исте морају бити оверене. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2 о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима,
лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију о
испуњености услова за рад на наведеном радном месту, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају на адресу школе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26228 Скореновац
Братства јединства 49
тел. 013/764-015

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, 139, и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020). Кандидат за директора установе треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), (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 уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да је прошао обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који
није положио испит за директора установе,
дужан је у року од 2 године, од дана ступања на
дужност, да положи испит за лиценцу за директора); 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 мађарски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и српски језик.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3
Закона за наставника основне школе, односно
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, 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. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе
следећу документацију: 1) оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
2) оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (лиценца), 3) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (кандидат који нема положен
испит за директора овај доказ не доставља и
пријава се неће сматрати непотпуном), 4) доказ
- потврду о стеченом стажу у области образовања и васпитања од послодавца где га је стекао (потврда мора да садржи назив послодавца,
делатност којом се бави, радно место на које
је кандидат био распоређен и време трајања
рада из области образовања и васпитања)
или друге доказе о стеченом радном стажу у
области образовања и васпитања: 5) лекарско
уверење са утврђеним психичким, физичким и
здравственим способностима за рад са децом и
ученицима, издато у претходних 6 месеци; 6)
оригинал извода из казнене евиденције - уверење МУП-а којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
наведена у конкурсу (не старије од 6 месеци);
7) доказ да се против кандидата не води кривични поступак код надлежног суда; 8) уверење о држављанству – оригинал или оверену
фотокопију (не старије од 6 месеци); 9) извод
из матичне књиге рођених трајног карактера
(оригинал или оверену фотокопију); 10) доказ
о познавању мађарског језика и српског језика,
(уколико кандидат није стекао средње, више
или високо образовање на мађарском и српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из мађарског и српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе); 11) уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да достави и резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (оверена фотокопија);
12) пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 13) биографију са кратким прегледом кретања у служби, о стручном и радном
усавршавању, оствареним резултатима у раду
и оквирни план рада за време мандата (предлог
мера организације и начина руковођења школом које би спровео као директор школе); 14)
осим утврђивања испуњености услова за избор
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директора, комисија цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора извештај просветног саветника - оверена фотокопија (уколико
је вршен стручно педагошки-надзор над радом
кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог достави, уколико над радом кандидата није вршен стручно
педагошки-надзор, кандидат доставља потписану изјаву да над његовим досадашњим радом
није вршен стручно педагошки надзор). Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се достављају у затвореној коверти, у
канцеларији секретара школе, радним даном од
9.00 до 13.00 часова или поштом на адресу: ОШ
“Жарко Зрењанин”, 26228 Скореновац, Братства
јединства 49, са назнаком „Конкурс за директора”. Све додатне информације на телефон:
013/764-510 код секретара школе.

ПОЖ АРEВАЦ
ОШ „СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја

Наставник енглеског језика
Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике

са 66,64% радног времена

Шеф рачуноводства
Наставник руског језика

за 40% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат за радно место наставника енглеског
језика, математике и руског језика, мора да
испуњава и посебне услове прописане чл. 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и Правиликом 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), док кандидат за радно место
шефа рачуноводства и посебне услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ “Слободан Јовић” Волуја.
Кандидат треба, дакле, да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање: за
наставника енглеског језика, математике и руског језика (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)
– под одговарајућим образовањем подразумева се 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 прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; степен и врста
образовања морају бити у складу са Правиликом 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 рад на радном месту наставника математике, односно, руског и енглеског језика; за
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шефа рачуноводства: (у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних
места у ОШ “Слободан Јовић” Волуја) лице које
је стекло високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама
у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, а изузетно лица са средњим образовањем и најмање пет година радног исуства
стеченог на тим пословима; 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 за законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

са доказима о испуњености услова се предају
непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом
на адресу: ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256
Волуја бб. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос
на радно место ______ (навести радно место за
које се конкурише)“.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају следећу потребну документацију:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије) – подносе само кандидати
за радна места наставника предметне наставе,
горе наведена; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе: да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); радну биографију – ЦВ и доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; доказ
представља потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење, не старије од 6 месеци). Сва документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији, не старијој од 6 месеци. 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 дада од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, лично или
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Општи услови: а) да кандидат
има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом, в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 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 зашштићених 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) да зна српски језик. Докази о испуњености
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се
уз пријаву, а доказ о испуњености из тачке б)
доставља се пре закључења уговора о раду.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

Кувар

на одређено време, замена запосленог
до његовог повратка са боловања
преко 60 дана
УСЛОВИ: прописани законом; одговарајуће
средње образовање IV или III степен.

Спремачица

на одређено време, најдуже до краја
школске 2021/22.
УСЛОВИ: прописани законом; основно образовање – II степен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: високо образовање:
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; дозвола
за рад секретара (лиценца за секретара) или
положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима
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државне управе или државни стручни испит;
општа здравствена способност; организационе
способности; 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 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; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт
телефоном; диплому о стеченом образовању;
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству РС; уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (Образац пријавног формулара кандидати
преузимају са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије
(не старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов” Пожаревац,
Вука Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара Предшколске установе
„Љубица Вребалов“ Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница, Пауља Матејића бб.

Наставник ликовне културе
за 50% радног времена

Наставник физике

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати 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 1тачка 1), 2), 3), 4) и 5)
Закона о основама система образовања и васпитања; став 1 – 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 поро-
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дици, 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) да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3) 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Кандидати попуњавају
формулар на званичној страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305
Мелница, Пауља Матејића бб.

ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ”
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

Наставник физичког образовања
и васпитања

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запосленог са боловања

Наставник географије

на одређено време преко 60 дана,
до повратка помоћника директора
са функције, а најдуже до 31.08.2022,
за 35% радног времена
УСЛОВИ: Послове наставника у основној школи
може да обавља лице које испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање
према чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020), 7. степен
стручне спреме: 1) одговарајуће високо образовање за наставника основне школе 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 (ово лице - кандидат мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005, односно, 2) одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе, на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 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 зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат за наставника је обавезан
да поред: 1) попуњеног пријавног формулара са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, 2) писане молбе за пријем у радни однос
на одређено време, 3) кратке биографије, 4)
фотокопије очитане личне карте са чипом или
личне карте без чипа, основној школи достави следећа документа: извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу, трајни са
холограмом; уверење о држављанству Републике Србије, на прописаном обрасцу; уверење из
надлежног основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак и није покренута истрага за кривична дела из надлежности
основних и виших судова и основних и виших
јавних тужилаштава (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 дискриминаторно понашање; уверење надлежне полицијске управе
МУП-а да према подацима из казнене евиденције овог министарства кандидат није осуђиван
(извод из КЕ - казнене евиденције); диплома
или уверење о стеченом високом образовању
за наставника основне школе на основним студијама у трајању од најмање четири године по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. или о стеченом академском називу мастер на студијама другог степена
за наставника основне школе по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005, тј. диплома и додатак дипломи са
основних студија и диплома и додатак дипломи
са мастер студија, из чл. 140 ст. 1 и 2 закона
(VII степен стручне спреме одговарајуће врсте
занимања); уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (уверење о здравственом
стању кандидата издато од надлежне здравствене установе – надлежне службе медицине
рада), које се подноси непосредно пре закључења уговора о раду; доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на
српском језику. Наставник треба да испуњава
услове прописане чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл.
141 ст. 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/
2018, 10/2019, 6/2020) и да има стручну спрему прописану 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, 11/2019) и
Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Дуде Јовић” Жабари. Послове
наставника може да обавља лице које је стекло
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (чл. 141 ст. 7 Закона).
Кандидати потребну документацију достављају
установи посебно за свако поједино радно
место, у посебној коверти. Психолошку процену способности кандидата за наставника за рад
са децом и ученицима врши надлежна служ-
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ба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Наведени документи
морају бити оригинални или фотокопије оверене у основном суду или општинској – градској
управи или код јавног бележника, не старији
од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне и неуредне молбе за пријем у радни однос, односно молбе са неовереним документима, молбе
са непотпуним документима, неће бити узете
у разматрање. Молбе за пријем у радни однос
на одређено време са пријавним формуларом
и доказима о испуњавању услова конкурса
достављају се поштом или лично у затвореној
коверти, у року од 8 дана од дана објављивања
текста конкурса у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање, на адресу: ОШ „Дуде
Јовић”, 12374 Жабари, Кнеза Милоша 117. Радно време се остварује у оквиру пуног радног
времена које износи 8 сати рада дневно и 40
сати рада недељно, у току радног дана од 07.00
сати до 15.00 сати, односно од 11.00 сати до
19.00 сати, или у оквиру непуног радног времена у складу са важећим распоредом часова. Телефони за информације: 012/250-119,
012/250-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, 6. личке дивизије 32

мита. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: оверени препис
(копију) дипломе о стеченом образовању са
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије;
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ из Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван, не старије
од 6 месеци; доказ из надлежног суда да се
против кандидата не води кривични поступак;
попуњен пријавни формулар скинут са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; кандидат мора да зна
српски језик. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана званичног објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Десанка Максимовић“, 12000 Пожаревац, Улица 6. личке дивизије 32.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

Стручни сарадник педагог

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139
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: стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), као и на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних студија другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, у складу са Законом о високом образовању односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21).
Кандидат мора да има образовање из 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. Наставник и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да
поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној копији); психичу, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштања
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

са 50% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

Кувар

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: средње образовање, IV или
III степен стручне спреме за кувара; 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
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; држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом
образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни
формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене
копије (не старије од 6 месеци). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења
уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији “Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-

но или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов”,
Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код директора и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац
и преко телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“
36310 Сјеница, Нова бб.

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора предшколске установе
може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122 ст. 3 и 4, чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
за васпитача или стручног сарадника стечено
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, и да има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања или
образовање за васпитача или стручног сарадника стеченим на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да имају најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или васпитач 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, и да имају најмање десет
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; да има 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 међунарадним 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 васпитно-образовни
рад, да има лиценцу, односно дозволу за рад,
да имају обуку и положен испит за директора. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе следећу документацију: попуњен
пријавни формулар за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, доказ о радном стажу у установи
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на пословима васпитања и образовања, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење односно извод из казнене евиденције 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 међунарадним правом без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, уверење основног и вишег суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута
оптужница, односно да није покренут кривични
поступак (оригинал или оверена фотокопија),
уверење привредног суда да нису осуђивани
правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, уверење или потврда да није утврђено дискриминаторно понашање (издаје Повереник за заштиту равноправности), радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о међусобним правима
и обавезама, доказ о познавању језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Сва приложена документација мора бити у оригиналу
или фотокопији, односно препису који морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању
потписа рукописа и преписа („Сл. гл. РС”, број
22/2015). Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови“, на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у
правној служби, односно код секретара установе ПУ “Маслачак”, на телефон: 020/741-284.

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”
31337 Кратово бб., Прибојска Бања

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за радно место директора
треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: а) да
поседује високо образовање: има високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) у скаладу
са Законом о виосоком образовању, почев од
10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; б) да поседује дозволу за рад
(лиценцу); в) да је прошао обуку и има дозволу
за рад директора; г) да има најмање 8 годи-
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на рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог образовања, изузетно ако се на конкурс не пријави ниједно лице
које има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2, дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора и најмање 10 година рад
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања; д) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; ђ) 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 кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење да кандидат није одговарао за привредни преступ и да кандидату није
изречена мера забране обављања делатност,
е) има држављанство Републике Србије; ж) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз
пријаву на конкурс доставе: попуне пријавни
формулар који се налази на итернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампан приложе уз конкурсну
документацију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању не старију
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
о положеном стручном испиту (лиценци) не
старије од 6 месеци; потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања; оригинал
или оверену фотокиопију уверења о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених не старији од
6 месеци; уверење да се код основног суда не
води кривични поступак и да се пред вишим
јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње- не старије од 6 месеци; уверење да
кандидат није одговарао за привредни преступ
и да кандидату није изречена мера забране
обављања делатност, уверење да кандидат
није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о знању
српског језика уколико образовање није стечено на српском језику; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад (уверење) не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; радну биографију; оквирни план
рада за време мандата. Уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате сручно-педагочког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном
испиту за рад директора школе, сматраће се
потпуном, с тим што је изабрани кандидат
дужан да положи испит у року од две године
од ступања на дужност, у складу са законом.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у листу „Послови” НСЗ. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова, уз назнаку: „За конкурс за директора
не отварај” доставити на адресу ОШ „Благоје
Полић” Кратово, 31337 Кратово бб., Прибојска
Бања. Пријаве за конкурс слати препорученом
поштом или доставити лично у установу сваким
радним даном. Све информације могу се добити
код секретара школе на телефон: 033/2436-048.

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”

31337 Кратово бб., Прибојска Бања

Кувар

са 14% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба
да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5. Услови
из став 1 члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: 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 кривично дело примање
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из члан
139 став 1 тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из члана
139 став 1 тачке 2) Закона о основама система
образовања и васпитања ове одлуке 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 установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању за кувара (доказ не
старији од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (доказ
не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ
не старији од 6 месеци); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима- лекарско уверење не старије од 6
месеци, доноси се пре закључивања уговора о
раду, и радну биографију. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Благоје Полић”
Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са
назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Све додатне информације можете добити на
телефон: 033/2436-048 или путем имејла школе: osblagojepolickratovo@gmail.com.

ОШ „БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”
31337 Кратово бб., Прибојска Бања

Наставник разредне наставе

за рад у ИО Челице, на одређено до
повратка запосленог са функције
директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 и
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба
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да испуњава и посебне услове предвиђене
члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл.
140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка
2 истог члана, чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020) и услове предвиђене Правилником о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови из став 1 члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 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 кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из члан 139 став
1 тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из члана 139 став
1 тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања ове одлуке прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидат мора да
испуњава услове из члана 140 став 1 тачка 1
подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19,
6/2020) и то да: поседује одговарајуће високо
образовање за наставника разредне наставе у
основној школи у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
на студијама другог степена (мастер академске студије, матер струковне студије, специјалистичке академске студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовања до
10.септембра 2005. године. Кандидат мора да
испуњава услове из чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19, 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (доказ не старији од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (доказ не старији од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад - лиценцу за рад наставника уколико поседује (доказ не старији од 6 месеци);
и радну биографију. Пријава кандидата који
није положио испит за лиценцу неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступка. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Благоје Полић”
Кратово, 31337 Кратово, Прибојска Бања, са
Бесплатна публикација о запошљавању

назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Све додатне информације можете добити на
телефон: 033/2436-048 или путем имејла школе: osblagojepolickratovo@gmail.com.

ПРОКУПЉЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
“РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА”
18400 Прокупље, Вука Караџића 1
тел./факс: 027/331 213
e-mail: poljopskolapk@gmail.com

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,
заказује и обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације могу се
добити путем телефона: 027/331-213.

СМЕДЕРЕВО
ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”

11432 Друговац, Светог Саве бб.
тел. 026/721-114

Наставник математике

Дефектолог – олигофренопедагог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19). Кандидат
мора да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закони и 10/19) и врсту стручне спреме
прописану Правилником о степену и врести
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18
и 7/19); 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 језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе пријаву у року од осам дана од
дана објављивања конкурса, тако што је предају лично или шаљу поштом на адресу школе:
18400 Прокупље, Вука Караџића 1. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи потребну документацију:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције издато од стране МУП-а РС, не старије од
шест месеци и уверење суда да лице није под
истрагом не старије од шест месеци); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених; кратку радну биографију. Конкурс спроводи конкурсна комисија.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор, упућује
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. У року од осам дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе, у складу са чланом140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
који не поседује ово образовање биће дужан
да га стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријеме у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона.
Кандидат треба да има и: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 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 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи.

са 55% радног времена, на одређено
време

одељење за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 1. радну биографију; 2. попуњен пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
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развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc – обавезно; 3. уверење о држављанству
РС, оригинал или оверену копију не старије
од 6 месеци, обавезно; 4. диплому о стеченом
образовању, оригинал или оверену копију не
старију од 6 месеци, обавезно; 5. доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ) за дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основам система
образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања, оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци, обавезно;
6. доказ о знању српског језика (обавезно за
кандидате који образовање нису стекли на српском језику); 7. оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту или потврду високошколске установе да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно, уколико
кандидат исто поседује пожељно је да достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија ће
донети у року од осам дана од дана добијања
резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 026/721-114.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Мастер учитељ
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду); 3.
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 и
давање мита и друга кривична дела против
полне слободе, правног саобраћаја, човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу документацију: одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне интернет странице Министарства просвете), кратку
биографију, оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 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 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. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
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Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(подноси се пре закључења уговора о раду); 3.
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 и
давање мита и друга кривична дела против
полне слободе, правног саобраћаја, човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу документацију: одштампан попуњен пријавни формулар (који могу преузети са званичне интернет странице Министарства просвете), кратку
биографију, оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности 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 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. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12

Наставник куварства
са практичном наставом

на одређено време до повратка
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
следеће услове: одговарајуће образовање
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 (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 6/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017 и 13/2018): виши стручни радник технологије куварства; гастролог;
виши стручни радник угоститељско-туристичке
струке, занимање кулинарство; виши стручни
радник у угоститељству, смер кулинарство;
виши угоститељ; виши угоститељ – гастролог; виши стручни радник – комерцијалист
угоститељства; комерцијалист угоститељства; менаџер хотелијерства, смер гастрономија; менаџер хотелијерства, смер гастрологија; менаџер у гастрономији; струковни
менаџер гастрономије; струковни менаџер
гастрономије из области менаџмента и бизниса; струковни економиста за туризам и угоститељство; струковни економиста на студијском
програму – туризам и угоститељство; еконо-

миста за туризам и угоститељство; дипломирани менаџер – гастрономије; дипломирани
менаџер – гастрономија; дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, на смеру
Хотелијерски менаџмент, ако су на основним
академским студијама изучавани садржаји из
области предмета; виши стручни радник организатор пословања у угоститељству – одсек
кулинарство; мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму менаџер у гастрономији;
дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако су на основним академским
студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; струковни менаџер у туризму и
угоститељству, ако су изучавани наставни
садржаји из области предмета; специјалиста
струковни економиста за пословну економију и
менаџмент угоститељства и гастрономије, ако
су изучавани анставни садржаји из области
предмета. Лице за наведено радно место
мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил: кувар, кувар
техничар, техничар кулинар или кулинарски
техничар. Кандидати морају испуњавати и
посебне услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5
и члана 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр 88/2017, 27/2018. др. Закон, 10/2019
и 6/2020): да имају држављанство Републике Србије; 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 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
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 праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, сматраће се да кандидат има поменуто
образовање и уколико достави доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и
психологије, или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу; да имају има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (наведени доказ
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора о раду), да
знају српски језик – језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http:/
FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно потписани пријавни формулар са назнаком да се конкурише на одређено радно место, кандидат школи заједно са
одштампаним пријавним формуларом прилаже и следећу документацију којом се доказује
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом, за радно место
за које се конкурише и то: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању
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држављанства Републике Србије (уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија) – не
старије од шест месеци, доказ о неосуђиваности кандидата, за наведена кривична дела
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
(уверење из СУП-а) – оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци; доказ
о непостојању дискриминаторног понашања
(уверење Повереника за заштиту равноправности, да против кандидата није утврђено дискриминаторно понашање, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месци),
доказ да кандидат није под истрагом (уверење
из суда) да против кандидата није спроведена истрага нити кривични поступак, оригинал
или оверена фотокопија – не старије од шест
месеци; доказ 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 праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или
оверена фотокопија потврде), сматраће се да
кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије, или доказ
да је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); за кандидате које ово образовање не
поседују, у складу са чланом 142 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
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; доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(доказ су обавезни да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику – доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио
испит из српског језика, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
служне за запошљавање “Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је непосредно предата школи
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је
пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче првог наредног дана. Потпуном пријавом се сматра пријава која у прилогу
садржи све прилоге којима кандидат доказује
да испуњава услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. Наведена документа не
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
решењем донетим од стране директора школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Комисија ће кандидате који уђу у ужи избор
упутити на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, који
ће вршити надлежна служба за запошљавање,
применом стандардизовананих 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 у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени. Комисија доноси
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решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.Лице које буде изабрано по конкурсу,
дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
пре закључења уговора о раду. Својеручно
потписане пријаве на конкурс се достављају
на адресу школе, са назнаком „За конкурс“
(лично или поштом). Ближе информације о
конкурсу можете добити од секретара школе
путем телефона на број 026/516-247.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“
11420 Смедеревска Паланка
Индустријска 66
тел. 026/317-310

Наставник физичког васпитања
за 10 часова недељно,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани професор физичког
васпитања, на студијама другог степена (мастер академске струдије) или завршен факултет
физичког васпитања по програму који је важио
до 10. септембра 2005. год. (седми степен стручне спреме) у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Електротехника („Просветни гласник“ бр. 8/2015 и 2/2017); да 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 злостављањемалолетног 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 кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да има положен стручни испит, односно испит за лиценцу,
а ако нема потребно је да је на факултету положио испите из педагогије или психологије а ако
по програму није имао те предмете потребно
је да је након завршетка студија стекао образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Наставник практичне наставе за део
обуке вожње – инструктор вожње
УСЛОВИ: завршен пети степен за занимање
возач моторних возила инструктор за Б, Ц, Д,
Е категорије; петогодишње радно искуство у
струци стечено после специјалистичког испита;
да 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 санк-

цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Помоћни наставник
за 90% ангажовања

УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању у подручју рада електротехнике, област електроника, радно искуство
од најмање 5 година на пословима сервисера рачунара, употреба MS Office апликација
– напредни ниво знања и употреба интернета – напредни ниво знања; 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. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Сву потребну документацију слати у
затвореној коверти на адресу школе, у року од
8 дана од дана изласка огласа.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-205

Наставник историје

за 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописан Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања:
да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у 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 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 имају држављанство Републике Србије (извод из МК рођеник и уверење
о држављанству); да знају српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
обавезно је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
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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. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства (део „Ново
на сајту”), а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра
се својеручно потписана пријава која садржи:
попуњени пријавни формулар (формулар за
пријаву на конкурс), уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(може и оверен препис / фотокопија); извод
из матичне књиге рођених или оверен препис / фотокопија, оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу (кандидати за послове наставника,
стручног сарадника или секретара школе, осим
приправника и других лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег
испита); доказ о неосуђиваности (уверење из
МУП-а), доказ о знању српског језика/доказ о
знању српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику/на српском језику и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца),
уверење (потврда) високошколске установе да
има образовање из члана 140 ЗОСОВ 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.
Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије, психологије и методике или има
положен стручни испит или испит за лиценцу,
сматра се 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, али о томе мора
да пружи одговарајући доказ. Потребно је да
у пријави кандидати наведу и актуелни број
фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Пожељно је доставити и радну биографију. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Напомена: документација
се не враћа кандидатима који доставе пријаве. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор. 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. 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 из става 6. овог члана
и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Лекарско уверење доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Додатне информације путем телефона:
026/4791-205, секретар школе. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 026/4791-205.
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ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11300 Смедерево
Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Библиотекар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 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) и чланом 6 став
1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021) за библиотекара и да испуњавају
остале услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске
управе 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 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; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику) и радну биографију – пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријава се подноси на формулару за пријаву на
конкурс, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево
Милоша Великог 8
тел./факс: 026/4622-534

Професор клавира

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, а
најдаље до 18.10.2022.
УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус – клавириста; дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар – пијаниста; академски музичар пијаниста;
дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије – уве-

рење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
– уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; доказ да лице 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; доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити лично или послати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Професор гитаре
УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус – гитариста; дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар – гитариста; академски музичар гитариста.
Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен
пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: верен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о држављанству
Републике Србије – уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику – уверење високошколске установе да је кандидат положио српски
језик; доказ да лице 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места 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,
а у складу са чланом 154 Закона о основама

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

Наука и образовање

система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.Пријаве
доставити лично или послати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор виолине
70% ангажовања

УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус – виолиниста; дипломирани
музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар – виолиниста; академски музичар
виолиниста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику – уверење високошколске установе да је кандидат положио српски
језик; доказ да лице 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за сва радна места 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,
а у складу са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020), по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити лично или послати на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Професор хармонике

на одређено време до повратка
запосленог са друге дужности, до
11.12.2025.
УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус – акордеониста или хармоникаш;
дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар – акордеониста; академски музичар акордеониста. Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије – уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
доказ о знању језика на којем се изводи обраБесплатна публикација о запошљавању

зовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику
– уверење високошколске установе да је кандидат положио српски језик; доказ да лице 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. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати за сва радна места 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, а у складу са чланом 154 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе наведену адресу, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

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

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: 1. стечено основно образовање, 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене
способност, 3. неосуђиваност правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца и да кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани за 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. држављанство Републике Србије,
5. да кандидат зна српски језик. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним
пријавним формуларом школи достављају: 1.
радну биографију, 2. уверење о држављанству, 3. диплому или уверење о стеченом
образовању, 4. уверење о неосуђиваности
које издаје надлежна полицијаска управа, 5.
кандидати који образовање нису стекли на
српском језику потребно је да приложе доказ
о знању српског језика. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Потребно је тражена документа
приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци).
Уверење о држављанству и о неосуђиваности
не сме бити старије од 6 месеци. Уколико се,

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

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

25254 Дероње
Светозара Милетића 25А
тел. 025/5872-312

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат за радно место педагога
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: а) да има одговарајуће образовање, 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 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; г)
да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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“ и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци; личну биографију – ЦВ. 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. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе, сваког радног дана од
07.00 до 14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у
радни однос на радно место педагога“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
од стране директора школе.
10.11.2021. | Број 959 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Психолог

Чистачица

за 50% норме

Сервирка

за 72% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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; г)
да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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“, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење о
неосуђиваности, не старије од 6 месеци; личну
биографију – ЦВ. 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. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе, сваког радног дана од
07.00 до 14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у
радни однос на радно место чистачица / сервирка“. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службенигласник РС” бр. 88/2017):
1. да има одговарајуће образовање, 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања
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, 11/16, 2/17,
3/17). Кандидат мора да испуњава услове у
погледу степена и врсте образовања 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, 11/16, 2/17, 3/17). Лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете. Установи кандидат доставља поред
горе попуњеног формулара: пријавни формулар са кратком биографијом, оригинал или
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању, оверена фотокопија не
сме бити старија од 6 месеци); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, оверена фотокопија не сме бити старија
од 6 месеци); кандидат који има стечено академско звање мастер, односно дипломирани
мастер, треба да поседује најмање 30 ЕСПБ из
развојно-педагошких предмета; доказ о знању
српског језика, као језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи, доставља се
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима) кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Основна школа „Петефи Шандор” Дорослово, Херцег Јаноша 52, са назнаком „За конкурс”.
Све потребне информације можете добити
позивом на број телефона: 025/5862-332, код
секретара школе.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и
посебне услове на основу члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службенигласник РС” бр. 88/2017):
1. да има одговарајуће образовање, (основно
образовање), 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139

став 1 тачка 3 Закона – уверење из МУП-а; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Установи кандидат доставља: пријавни формулар са кратком биографијом – оригинал или оверену копију дипломе
(као доказ о одговарајућем образовању, оверена фотокопија не сме бити старија од 6 месеци); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона – уверење из МУП-а, не
старије од шест месеци, уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, као
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2
(психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити у року
од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на адресу: Основна школа „Петефи Шандор” Дорослово, Херцег Јаноша 52, са
назнаком „За конкурс”. Све потребне информације могу се добити позивом на број телефона:
025/5862-332, код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”
25253 Ратково, Ратка Павловића бб.
тел. 025/883-915

Наставник српског језика
за 66,66% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) 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; г)
да има држављанство Републике Србије; д) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не
старије од 6 месеци; личну биографију – ЦВ.
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
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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. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе, сваког радног дана од
07.00 до 14.00 часова или поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у
радни однос на радно место наставника српског језика”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел. 025/5746-635

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају више образовање за
васпитача, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке
струковне студије) за васпитача, на којима су
оспособљени за рад са децом јасленог узраста или средње стручно образовање медицинске струке у трајању од четири године, смер
медицинска сестра – васпитач; да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (доказ се подноси пре закључења
уговора о раду); 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 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 имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у „Пословима”. Пријаве слати на горенаведену
адресу или доставити лично. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву доставити: 1. попуњен формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете; 2. биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. извод из МК рођених; 5. уверење о
држављанству; 6. доказ да лице није осуђивано
за кривична дела из тачке 2 конкурса (доказ из
МУП-а, не старији од 6 месеци).

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5746-166

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система обраБесплатна публикација о запошљавању

зовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање, предвиђено чланом 53 став
1 тачка 9 Правилника о организацији и систематизацији радних места број 269/3 од 15.09.2021.
године, радно место чистачица: основна школа;
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 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; г) да има држављанство
Републике Србије; д) зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 недељном листу „Послови”, и то: диплому о стеченом
основном образовању и васпитању (први степен стручне спреме); уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месеци (издато у
надлежној полицијској управи МУП-а Републике
Србије); личну биографију – ЦВ, са адресом и
бројем телефона. 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. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се
предају поштом на горенаведену адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на
радно место чистачице”. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб.
тел. 025/5746-635

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: послове педагошког асистента
може обављати лице које има стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању и
завршен програм обуке за педагошког асистента за рад са децом и ученицима ромске националне мањине; да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом (доказ

се подноси пре закључења уговора о раду);
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 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 имају
држављанство Републике Србије; да знају српски и ромски језик. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у “Пословима”. Пријаве послати на адресу:
Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву доставити: 1.
попуњен формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете;
2. биографију; 3. оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 4. уверење/потврду о
завршеној обуци за педагошког асистента; 5.
потврду о познавању ромског језика; 6. извод
из МК рођених; 7. уверење о држављанству; 8.
доказ да лице није осуђивано за кривична дела
из тачке 2 конкурса (из МУП-а, не старије од 6
месеци).

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

25212 Алекса Шантић
VIII Војвођанске бригаде бб.
тел. 025/5838-120
e-mail osaleksasantic@yahoo.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122 став 5, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 и
27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/20). Дужност
директора може да обавља лице које има: 1.
одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе,
за педагога и психолога, (наставник 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 тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области из одговарајући предмет, односно групу предмета.).
Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност горе
наведених услова, има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања то јест високо
образовање стечено на студијама првог степе10.11.2021. | Број 959 |
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на (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника 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. 2. да има дозволу за
рад (лиценцу) наставника, васпитача или стручног сарадника, 3. обуку и положен испит за
директора установе, 4. најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6. 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 кривична дела примања или давања мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
послне 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 понашење, 7. има држављанство Републике Србије,
8. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс.
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. Пријава на
конкурс за избор директора школе, заједно са
потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси следеће: 1. биографске
податке, односно радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно
и став 3) Закона о основама сиситема образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (оверено код јавног
бележника), 3. оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит)
– оверено код јавног бележника, 4. оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе (оверено код јавног бележника), 5. оригинал или оверену фотокопију
доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (уколико
се доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника), 6. оригинал или оверену
фотокопију 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 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 – издато од полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
уколико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника, 7. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од
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дана достављања пријаве на конкурс, уколико
се доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника), 8. извод из матичне књиге
рођених – оригинал, 9. оригинал или оверена
фотокопија доказа о знању српског језика и
језика на којем остварује образовно-васпитни
рад – диплома о стеченом средњем, вишем или
високом образовању или потврда о положеном испиту из језика по програму одговарајуће
високошколске установе (уколико се доставља
оверена фотокопија оверено код јавног бележника), 10. оверена фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора (извештаји
просветног саветника), кандидат је дужан
да достави извештај уколико је над његовим
радом вршен стручно-педагошки надзор (оверено код јавног бележника), 11. уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе дужно је да
поред доказа из тачке 10) достави и резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, оверена фотокопија.
(оверено код јавног бележника). Непотпуне и
неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико
садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2, а изузетно и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, а који
су у конкурсу наведени у делу „услови за избор
директора”. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс се
подноси путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе
на тел. бр. 025/5838-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“

25212 Алекса Шантић
VIII Војвођанске бригаде бб.
тел. 025/5838-120
e-mail osaleksasantic@yahoo.com

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са функције,
за 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основма система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони и
10/2019) и чланом 3 Правилника 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 и 4/2021), професор, односно
дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког
образовања); професор, односно дипломирани
професор (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, двопредметне студије,
где је један предмет обавезно информатика;
дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови
и одсеци, са завршеним основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); дипломирани

инжењер (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске
технике; дипломирани економиста (са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године у области информатике); мастер професор у области информатике, математике,
физике, електротехнике, машинства; мастер
професор (двопредметне студије) где је један
предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер
у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике
или рачунарске технике; мастер економиста у
области информатике; мастер дизајнер медија
у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике); мастер инжењер машинства. Лица која су
стекла академско звање мастер морају да имају
у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима које су
уређивали 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 ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Информатика и рачунарство може да
изводи и: мастер учитељ, који је током студија
остварио 90 ЕСПБ бодова из области информатике и рачунарства; лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста, по прописима који су уређивали високо образовање до 7.
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених
студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство). Испуњеност
услова из ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма; 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван 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 да кандидату није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
држављанство Републике Србије, 5. познавање
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност
услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве
на конкурс, доказ о испуњености услова под 2
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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Наука и образовање

Кандидати попуњавају пријаву на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом подносе и следећа документа, 1.
кратку биографију (ЦВ), 2. оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, (оверено код јавног
бележника), 3. уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања
издат од стране надлежне полицијске управе –
оригинал (не старије од 6 месеци), 4. уверење
о држављанству (оригинал и оверена копија,
оверено код јавног бележника, не старије од
6 месеци), 5. уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику
подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним документима са
назнаком „За конкурс” доставити на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 025/5838-120.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041
e-mail: osbratstvojed@mts.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 122 став 5,
чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 27/2018 – др. Закони, 10/19 и 6/20). Дужност директора може да
обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога
(наставник 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области из одговарајући предмет, односно
групу предмета.). Изузетно ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из чл. 140 став
3 Закона о основама система образовања и
васпитања то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању
од три године или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника
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; 2. да има дозволу за рад (лиценБесплатна публикација о запошљавању

цу) наставника, васпитача или стручног сарадника, 3. обуку и положен испит за директора
установе, 4. најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 6. 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 кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против послне 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 понашење, 7. има
држављанство Републике Србије, 8. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
саставни су део пријаве на конкурс. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност. Директор који не
положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Пријава на конкурс за избор
директора школе, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Уз пријаву на
конкурс кандидат за директора школе подноси следеће: биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе, оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона
о основама сиситема образовања и васпитања
за наставника основне школе, за педагога и
психолога, (оверено код јавног бележника),
3. оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (испит
за лиценцу, односно стручни испит) - оверено код јавног бележника, 4. оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (оверено код јавног бележника),
5. оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (уколико
се доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника), 6. оригинал или оверена
фотокопија 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 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 – издат
од полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
(уколико се доставља оверена фотокопија оверено код јавног бележника), 7. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), уколико
се доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника), 8. извод из матичне књиге рођених, оригинал, 9. оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика
и језика на којем остварује образовно-васпитни рад – диплома о стеченом средњем, вишем
или високом образовању или потврда о положеном испиту из језика по програму одгова-

рајуће високошколске установе, (уколико се
доставља оверена фотокопија оверено код
јавног бележника), 10. оверена фотокопија
доказа о резултату стручно-педагошког надзора (извештаји просветног саветника), кандидат
је дужан да достави извештај уколико је над
његовим радом вршен стручно-педагошки надзор (оверено код јавног бележника), 11. уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе
дужно је да поред доказа из тачке 10) достави
и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверена
фотокопија (оверено код јавног бележника).
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном
уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2, а изузетно и став 3 Закона о
основама система образовања и васпитања,
а који су у конкурсу наведени у делу „услови
за избор директора”. Рок за подношење пријаве на конкурс за избор директора школе је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс се подноси
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе на тел. бр.
025/840-041.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“

25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 025/840-041
e-mail: osbratstvojed@mts.rs

Наставник информатике и
рачунарства

на одређено време до повратка
одсутног запосленог са функције,
за 20% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основма система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони и
10/2019) и чланом 3 Правилника 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 и 4/2021), професор, односно
дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
у области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког
образовања); професор, односно дипломирани
професор (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, двопредметне студије,
где је један предмет обавезно информатика;
дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани информатичар (сви смерови
и одсеци, са завршеним основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године); дипломирани
инжењер (са завршеним основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике и рачунарске
технике; дипломирани економиста (са завршеним основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређива10.11.2021. | Број 959 |
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ли високо образовање до 10. септембра 2005.
године у области информатике); мастер професор у области информатике, математике,
физике, електротехнике, машинства; мастер
професор (двопредметне студије) где је један
предмет обавезно информатика; мастер математичар, мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер
у области информатике, информационих технологија, организационих наука, електротехнике
или рачунарске технике; мастер економиста у
области информатике; мастер дизајнер медија
у образовању; мастер библиотекар-информатичар; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих
наука, електротехнике или рачунарске технике); мастер инжењер машинства. Лица која су
стекла академско звање мастер морају да имају
у оквиру завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога најмање један из
области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице
које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима које су
уређивали 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. ове тачке, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Информатика и рачунарство може да
изводи и: мастер учитељ, који је током студија
остварио 90 ЕСПБ бодова из области информатике и рачунарства; лице које је стекло стручни назив струковни специјалиста, по прописима који су уређивали високо образовање до 7.
октобра 2017. године, ако у оквиру завршених
студија има положено најмање пет информатичких предмета (од тога најмање један из
области Програмирање и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство). Испуњеност
услова из ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. 2. Психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђиван 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 заш¬тићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; и да кандидату није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 4.
држављанство Републике Србије, 5. познавање
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1, 3, 4 и 5 су саставни део пријаве
на конкурс, доказ о испуњености услова под 2
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријаву на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом подносе и следећа документа: 1.
кратку биографију (ЦВ), 2. оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, (оверено код јавног
бележника), 3. уверење о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања
издат од стране надлежне полицијске управе
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(оригинал не старији од 6 месеци), 4. уверење
о држављанству (оригинал и оверена копија,
оверено код јавног бележника, не старије од 6
месеци), 5. уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ (оригинал или оверена копија оверено
код јавног бележника) да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребним документима
са назнаком “За конкурс” доставити на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и преко
телефона 025/840-041.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 124
тел. 022/561-330

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 6/ даље:
Закон), и то: 1) да има одговарајуће образовање
за наставнике основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 1 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18
и 11/19); 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: краћу
биографију са адресом и контакт телефоном,
оригинал или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције, не
старије од 6 месеци), доказ о познавању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-

вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на горе наведену адресу.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И
ХЕМИЈСКА ШКОЛА

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020): 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 групу 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, при чему 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 образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020): 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 групу 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, при чему 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 образовање
до 10. септембра 2005. године. 2. став 1 тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020): професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за
рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар-професор математике, професор математике и рачунарства, дипломирани математичар
за математику економије, професор математике-теоријско усмерење, професор математике –
теоријски смер, професор информатике - математике, професор хемије-математике, професор
географије-математике, професор физике-математике, професор биологије-математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар-математика финансија, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани инфор-
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матичар, дипломирани математичар-примењена
математика, дипломирани математичар-математика финансија, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар-мастер,
мастер математичар, мастер професор математике. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геоматрија или Основи геометрије).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, и 10/2019, 6/2020) и да уз
пријаву на конкурс на адресу школе доставе:
оверену фотокопију дипломе/ сведочанства о
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена
фотокопија; извод из МКР - оригинал или оверена фотокопија; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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, оригинал или оверена фотокопија; доказ
о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад достављају
само кандидати чије образовање није стечено
на српском језику; кратка биографија ЦВ – није
обавезно. Наведена документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Проверу
психофизичких способности кандидата који су
се благовремено и са потпуном документацијом
пријавили на конкурс вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уз пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати школи достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Пријаве се достављају
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну
комисију – не отварати“, уз обавезну ознаку за
које радно место се конкурише, на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/544-300

Асистент из научне области
Геодетско инжењерство

на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене основне академске студије и мастер академске студије студијског
програма Геодезија и Геоинформатика, модул
Геодезија, студент докторских студија на студијском програму Геодезија и Геоинформатика који је сваки од претходних нивоа студија
завршио/ла са просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад. Кандидат поред општих услова треба да испуњава и
услове предвиђене одредбама члана 84 став 1
и 2 Закона о високом образовању и члана 143
Статута Грађевинског факултета Суботица.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
потврду о упису на докторске студије. Конкурс
је отворен 10 дана од дана објављивања у
средствима јавног информисања. Непотпуне и
неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе инфорамције се могу добити на
телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а.

Наставник у звању доцента, научна
област Геодетско инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука – геодезија, радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 74 став 6 Закона
о високом образовању и изборне елементе за
звање доцента предвиђене Правилником о ближим и минималним условима за избор наставника бр. 01-134/4 од 25.02.2021. године. и чланом
130. Став 6 Статута Грађевинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се
неће разматрати. Ближе информације се могу
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са
доказом о испуњавању услова слати на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24000 Суботица, Козарачка 2а.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник виолине

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник кларинета

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

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

Наставник гитаре

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање. Сходно
члану 140 ЗОСОВ, 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 или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, 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 у ком случају
кандидат мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмете, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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;
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. Програм за стицање
образовања из става 1 овог члана 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, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из става 1 овог члана закона. Врста
образовања, односно потребно звање за радна места прописано је Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
срадника и помоћних наставника у стручним
и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Службени
гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016 и 2/2017) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи(„Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020).
Поред одговарајућег образовања, кандидат
треба да испуњава и следеће услове: да има
психофизичку 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 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 српски језик.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, кандидати треба да доставе:
кратку биографију, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених на обрасцу
са холограмом, извод из казнене евиденције
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МУП-а РС који није старији од 6 месеци као
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 кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, доказ
о одговарајућем образовању: диплому или
уверење, доказ о знању српског језика (сведочанство или диплома о завршеној средњој,
вишој или високој школи из које је видљиво
да је кандидат стекао образовање на српском језику, или уверење о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе), доказ да кандидат
поседује знање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и из развојно-педагошких предмета (потврда, уверење или диплома
факултета / одговарајуће високошколске установе), додатак дипломи из кога је видљиво да
је кандидат положио одговарајуће испите или
уверење о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу.Све наведене документе кандидат мора поднети у оригиналу или овереној
фотокопији. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Кандидати треба да преузму формулар за пријаву на конкурс на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар, и
да попуњен и одштампан пријавни формулар
заједно са осталом потребном документацијом
наведеном у овом конкурсу доставе школи у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве поднете по истеку овог рока су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање. Пријаве које не садрже сву потребну
документацију наведену у овом конкурсу у оригиналу или овереној фотокопији су непотпуне
и као такве неће бити узимане у разматрање.
Кандидати који буду 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. Пријаве се могу
предати лично у секретаријату установе, радним данима од 08.00 до 14.00 часова или послати поштом на адресу установе: Музичка школа
Суботица, 24000 Суботица, Штросмајерова 3.
Телефон за информације: 024/525-672.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Наставник клавира

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање:
сходно члану 140 ЗОСОВ, 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 или специјалистичке струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године,
и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисци-
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плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука
у ком случају кандидат мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмете, односно групу предмета. 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. 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 најамње
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. 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. Програм за стицање образовања из става 1
овог члана 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, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање из става 1 овог члана закона. Врста образовања, односно потребно звање за радна места наставника и наставника корепетитора наведена у овом конкурсу
прописана је Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних срадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност
и јавно информисање („Службени гласник РС
– Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 и
2/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи(„Службени гласник РС – Просветни гласник”
бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020).

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
полове – шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање: Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у Музичкој школи Суботица
прописано је да је одговарајуће образовање за
дипломираног економисту за финансијско-рачуноводствене полове – шефа рачуноводства
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.

Чистачица
УСЛОВИ: Правилником о организацији рада и
систематизацији радних места у Музичкој школи Суботица прописано је да је одговарајуће
образовање за чистачицу најмање основно
образовање, односно завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања,
кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има психофизичку 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 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 српски језик и мађарски језик за радно
место наставника клавира на мађарском наставном језику, да зна српски језик за радно место
шефа рачуноводства и чистачице. Уз попуњен
и одштампан пријавни формулар, кандидати
треба да доставе: кратку биографију, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом, извод из казнене евиденције МУП- а РС који није старији од
6 месеци као 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 кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, доказ о одговарајућем образовању:
уверење или диплому о стеченом образовању,
доказ о знању српског језика, односно српског
и мађарског језика (сведочанство или диплома
о завршеној средњој, вишој или високој школи
из које је видљиво да је кандидат стекао образовање на српском, односно мађарском језику,
или уверење о положеном испиту из српског,
односно мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), доказ да кандидат за наставника поседује знање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и из развојно-педагошких предмета (потврда,
уверење или диплома факултета/ одговарајуће
високошколске установе, додатак дипломи из
кога је видљиво да је кандидат положио одговарајуће испите или уверење о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу. Све
наведене документе кандидат мора поднети у
оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Конкурс за наведена радна места биће објављен у
листу „Послови”, огласним новинама Националне службе за запошљавање. Кандидати треба
да преузму формулар за пријаву на конкурс
на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја www.mpntr.gov.rs.
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар, и да попуњен и одштампан пријавни
формулар заједно са осталом потребном документацијом наведеном у овом конкурсу доставе
школи, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве поднете по истеку овог рока
су неблаговремене и као такве неће бити узимане у разматрање. Пријаве које не садрже
сву потребну документацију наведену у овом
конкурсу у оригиналу или овереној фотокопији
су непотпуне и као такве неће бити узимане
у разматрање. Кадидати који буду 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.
Пријаве се могу предати лично у секретаријату установе, радним данима од 08.00 до 14.00
часова или послати поштом на адресу устано-

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

Наука и образовање

ве: Музичка школа Суботица, 24000 Суботица,
Штросмајерова 3. Телефон за информације:
024/525-672.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб.

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17
и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава услове прописане чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/2020) и чл. 16 Правилника
о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да има одговарајуће образовање, стечен IV степен стручне спреме; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита и 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 има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја – пријавни формулар,
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од
шест месеци; доказ да има здравствену способност за рад кандидат доставља пре закључења
уговора о раду, доказ о познавању српског
језика (диплома, односно уверење о стеченом
средњем образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оверену копију доказа да зна српски језик, тј.
потврду или сведочанства из средње школе да
је учио српски језик. Пријаву доставити лично
или слати на адресу: Основна школа „Никола
Ђурковић”, 24323 Фекетић, Братства бб. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник ликовне културе

са 50% норме, за рад у одељењу
на српском и мађарском језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/2018
– аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – др. Закони,
10/19 и 6/2020 и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
Бесплатна публикација о запошљавању

РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/2020, 3/21
и 4/21) и члана 27 Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; 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: (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; и 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до
10.септембра 2005. г) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимању малолетног лица,
запуштање, злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита и 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; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на коме се изводи образовно-васпитни рад –
мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ 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 шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде – уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)
за оне који ово образовање поседују, они који
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), али не старија
од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад у складу са
чланом 141 став 7. Закона, доказује се стеченим
средњим, вишим, или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог језика
по програму одговарајуће високо школске установе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од
шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор се

врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који уђу
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Пријаву доставити лично или слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић”, 24323
Фекетић, Братства бб. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС РС и 113/17 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („ Сл. гласник РС” 88/17, 27/18–
др. Закони, 10/19 и 6/2020), члана 2 Правилника 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, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/2020, 3/21 и 4/21) и члана 25 Правилника о систематизацији послова у ОШ „ Никола
Ђурковић” Фекетић: да има одговарајуће високо 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: (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; и 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и у складу са Правилника о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника 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; 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 три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици,
одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита и 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 за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова
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од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом бодова (оригинал или
оверена фотокопија потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који ово
образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да
је ово образовање стручни сарадник обавезан
да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне
полицијске управе; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија) али не
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад у
складу са чланом 141 став 7. Закона, доказује
се стеченим средњим, вишим, или високим
образовањем на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће
високо школске установе; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци; доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор, избор врши у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично
или слати на адресу: Основна школа „Никола
Ђурковић”, 24323 Фекетић, Братства бб. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица
Карађорђев пут 94
тел: 024/525-799

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове
наставника, а најдуже до 31.08.2022.
године, са 40% радног времена,
за рад у одељењима на српском
наставном језику
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то за: Српски језик: 1. професор српског језика и књижевности, 2. професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, 3. професор српске књижевности и језика, 4. професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5. дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским
језицима, 6. дипломирани филолог српске
књижевности са јужнословенским књижевностима, 7. професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8. професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност
и српскохрватски језик, 9. професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 10. професор за српскохрватски језик са јужнословен-
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ским језицима, 11. професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским
језицима, 12. професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу
у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском
или румунском језику, 13. професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14. професор југословенске књижевности са страним језиком, 15.
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16. дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17. професор српског
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18. професор српског језика и
српске књижевности, 19. дипломирани компаратиста, 20.мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са
компаратистиком), 21. мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу

Наставник математике

на српском наставном језику
2 извршиоца

Наставник математике

на српском наставном језику,
са 66,66% радног времена
УСЛОВИ: математика: 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.професор
математике и рачунарства, 7. дипломирани
математичар за математику економије, 8.професор информатике - математике, 9. дипломирани математичар - астроном, 10.дипломирани математичар - примењена математика,
11. дипломирани математичар - математика
финансија (са изборним предметом Основи
геометрије), 12. дипломирани информатичар,
13. мастер математичар, 14. мастер професор
математике, 15. мастер професор математике
и физике, 16.мастер професор математике и
информатике, 17. мастер професор физике и
математике, 18. мастер професор информатике и математике, 19. дипломирани професор
математике-мастер, 20. дипломирани математичар - мастер, 21. дипломирани инжењер
математике - мастер (са изборним предметом
Основи геометрије), 22. дипломирани математичар - професор математике, 23. дипломирани математичар - теоријска математика,
24. дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије), 25.
професор хемије - математике, 26.професор
географије - математике, 27. професор физике
- математике, 28. професор биологије - математике, 29. професор математике - теоријско
усмерење, 30. професор математике - теоријски смер, 31. дипломирани математичар и
информатичар, 32.дипломирани математичар
- механичар, 33. мастер професор предметне
наставе, 34. мастер математичар - професор
математике. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске
студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне
наставе математике и физике односно математике и информатике.

Наставник ликовне културе

на мађарском наставном језику, на
одређено време преко 60 дана ради
замене одсутне запослене до повратка
запослне са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета, са 65%
радног времена, за рад у одељењима на
мађарском наставном језику
УСЛОВИ: ликовна култура: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар
- професор ликовне културе, дипломирани
графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе,
дипломирани уметник фотографије - професор
ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер,
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства,
дипломирани графичар, дипломирани графичар
- професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне
академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене
основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и
дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом
примењених уметности, лице са завршеним
факултетом примењених уметности и дизајна,
дипломирани костимограф; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет).

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са послова
помоћника директора на послове
наставника, а најдуже до 31.08.2022.
године, са 60% радног времена
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може
да изводи: 1. професор разредне наставе, 2.
наставник разредне наставе, 3. професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, 4. професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, 5. мастер учитељ, 6. дипломирани учитељ – мастер, 7. професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу.

Педагошки асистент

за помоћ у васпитно-образовном раду
са ученицима ромске националности, на
одређено време до 31.08.2022.
2 извршиоца
УСЛОВИ: стручна спрема IV степен (средња
школа). Осим општих услова који су прописани за заснивање радног односа, потребно је да
лице зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, познавање ромског језика.
ОСТАЛИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020 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. 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 и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина 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. На основу члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника може да
обавља лице које је стекло средње, више или
високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипло- мирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење високошколске установе) или доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног
стручног испита или испита за лиценцу, за оне
кандидате који то поседују, 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 законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци) и доказ о знању српског
језика – доказ да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
Бесплатна публикација о запошљавању

установе, који је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику. Сви докази прилажу се у
овереној фотокопији. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. У
складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Одлука о избору
кандидата биће донета у року од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава, о чему
ће бити обавештени сви кандидати, у складу са
законом. Контакт телефон:024/525-799, Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Административни радник
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), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Никола
Тесла” Бачка Топола и то: да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Никола Тесла” Бачка Топола и то:
четврти степен стручне спреме, стечен након
завршене средње школе; 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 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 дискриминаторско понашање; да има
здравствену способност; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар на
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању; доказ
из казнене евиденције МУП-а – од надлежне
полицијске управе; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (диплома, односно уверење о стеченом
средњем образовању, уколико је на српском
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити
оверену копију доказа да зна српски језик, тј.
потврду или сведочанства из средње школе да
је учио српски језик); извод из матичне књиге

рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старији од шест месеци); доказ да има здравствену способност кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати на адресу: Основна школа „Никола Тесла“,
Бачка Топола, Фрушкогорска 1, 24300 Бачка
Топола. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. За све информације можете позвати број телефона 024/712-730, 711-726.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-940, 334-911

Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са места директора школе

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
а најдуже до краја школске
2021/2022. године
2 извршиоца

Наставник биологије

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да
испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење о
томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду); 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 за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да
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
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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) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Кандидати
уз пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању
у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”‘ бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019,
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 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 кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, да није старије
од 6 месеци); доказ да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома издата
и стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 154 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. На пријавном формулару
кандидати треба да допишу адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон
и адресу електронске поште, ако је кандидат
поседује. Пријавни формулар са доказима
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у
публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Стојан
Новаковић”, 15000 Шабац, Улица војводе Јанка
Стојићевића 38. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона 015/334-910, 334-911.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”

15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483
e-mail: osnikolaj@mts.rs

Наставник разредне наставе

на одређено време,
до повратка запослене
са места помоћника директора,
а најкасније до 31.8.2022. године
УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања предвиђеног Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама, треба да испуњава и
друге услове у складу са чл. 139 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања:
1) да има одговарајуће образовање из члана
140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење, не старије од 6 месеци); 3) да није
правоснажном судском пресудом осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и 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 што онемогућава
рад у образовању; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичних
књиге рођених – оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци), 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 непостојању дискриминаторног понашања и краћу
биографију. Пријаве се достављају на адресу
школе: Основна школа „Николај Велимировић“,
15000 Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком “Конкурс за наставника разредне наставе”
или лично код секретара. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 015/350-483

МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 35
тел. 015/350-282

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЦВЕТИН БРКИЋ”

Наставник предметне – теоријске
наставе – италијански језик

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, замена одсуте запослене
до повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање прописано чланом
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140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС“,
бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 9/2019, 14/2020), односно да је стекао
звање за наставника предметне – теоријске
наставе – италијански језик: професор, односно дипломирани филолог за италијански језик
и књижевност. 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, 13/2107 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аут. тумачење), треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1,
2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони и 10/19). Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да достави: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 2) доказ да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), не старије од 6 месеци; 4) извод
из матичне књиге рођених; 5) потврду 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; 6) краћу биографију. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави лекарско уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (формулар је доступан у делу „Ново на
сајту”). Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одшампаним пријавним
формуларом се достављају на адресу школе:
Музичка школа „Михаило Вукдраговић”, 15000
Шабац, Масарикова 35. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Контакт телефон: 015/350-282.

15356 Глушци, С. Алимпича 3
тел. 015/449-280

Наставник физичког
и здравственог васпитања

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно ради замене
запосленог на месту директора школе,
место рада у Глушцима
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УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено
радно место треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/20) као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021). Члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања прописује усклове
за пријем у радни однос, односно да 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. Чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је 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. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021) прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на
радном месту наставник физичког и здравственог васпитања, и то: 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,
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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 уз пријаву /
пријавни формулар треба да достави: 1. доказ
да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да
је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија). 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а,
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, односно српски језик (диплома издата и
стечена на српском језику или уверење одговарајуће високошколске установе да је лице
положило испит из српског језика са методиком
оригинал или оверена фотокопија). Напомена:
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима – доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у
вези са чланом 154 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. Пријава на конкурс обавезно 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). Пријаве
са доказима доставити у року 8 дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови”. Пријаве
доставити на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, 15356
Глушци, Улица Светомира Алимпића, 3.

МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1
тел. 015/7866-202

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у погледу образовања прописане чланом 122
став 2, 5 и 6 и 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/18
– др. закон, 10/19 и 6/20), за наставника школе, педагога, психолога и подручја рада: Економија, право и администрација, Трговина,
угоститељство и туризам, Пољопривреда, производња и прерада хране, Саобраћај и Машинство и обрада метала, и то: студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске

студије) и то: студије другога степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу 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 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, односно положен стручни испит за наставника или
стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 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 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 за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик;
да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку
и положен испита за директора (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 кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, кандидати који су високо
образовање стекли након 10. септембра 2005.
године подносе оверену фотокопију дипломе
и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу; потврду да кандидат има
најмање осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење о
психичкој, физичкој или здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од 6 месеци – доставља изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду; 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 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак или истрага за напред наведена кривична дела; доказ да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности; доказ о знању српског језика (само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику), кандидат је дужан да школи
достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду (извештај просветног саветника) ако га поседује; уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико
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га поседује; биографију са прегледом кретања у
служби; оквирни план рада. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријавни формулар
попунити на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mnp.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULARZAKONKURISANjE.doc, одштампати
и заједно са осталом потребном документацијом доставити у затвореној коверти на адресу: „Мачванска средња школа”, 15350 Богатић,
Јанка Веселиновића 1, са назнаком „Конкурс за
избор директора”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Информације на телефон 015/7866-202, особа за контакт; Мирјана Јездимировић.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега
Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник математике

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 – Одлука 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). Кандидат пријављен за радно место
наставника мора да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и врсту стручне спреме прописану
Правилником о степену и врсти образовања
наставнијка и стручних сарадника у основним школама (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2023, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) 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 или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака а) в), г) и д) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документација се доставља
у оригиналима, не старијим од шест месеци
или у овереним фотокопијама. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „Пријава на конкурс за радно место
наставника математике на одређено време“.
Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 031/811-176. Уз пријавни форму-
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лар, 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 у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора
школе.

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске
националности, са 45,7% радног
времена, на одређено време до краја
школске 2021/22. године
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 - Одлука 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
педагошког асистента за децу и ученике ромске националности мора да има одговарајуће
образовање предвиђено Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/19, даље: Правилник),
односно да има стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, да зна ромски језик
и има савладан програм обуке у складу са овим
Правилником; у поступку избора педагошког
асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе; б) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од њамање 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) 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) ове одлуке прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документација се доставља у
оригиналима не старијим од шест месеци или
у овереним фотокопијама. Неблаговремене
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих
услова конкурса, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за радно место наставника математике на одређено време”. Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 031/811-176. 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 у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-177

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона основама
система образовања и васпитања: 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, при чему
ово 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 10.09.2005. године; 2) кандидат
треба да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене чланом 2 став 1, 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гл. РС – Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020), 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
детета, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривична дела из
групе крвних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечност 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. Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, 2) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању, 3) оригинал или
оверену фотокопију уверење о држављанству,
4) оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, 5) извод из казнене
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна
полицијска управа не старије од 6 месеци, 6)
доказ о познавању српског језика подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности, не старији од 6 месеци, подноси кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Рок за
пријаву на конкурс: 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса могу се
поднети лично или поштом на адресу школе, са
назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу са чл. 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и чланом 3 став 1 тачка 8 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), да у складу са чланом 142 Закона 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног формулара,
потписане пријаве са радном биографијом у
којој је потребно навести да ли и које програме
зна да ради на рачунару, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал или оверена фотокопија
дипломе), доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци од објављивања огласа у публикацији
“Послови”), извод из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа
у публикацији “Послови”) и уверење или потврду да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) ЗООСОВ (уверење мора бити издато након
објављивања огласа у публикацији “Послови”).
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 школе (Браће Михаиловића 8. Ариље). Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. МАЈ“

Прешево, 17523 Рељан
тел. 017/667-376

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има
одговарајуће образовање према одредбама
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Службенигласник РС – Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
Бесплатна публикација о запошљавању

11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није
осуђиван правноснажном пресудом закривично 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
противчовечности 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.
Докази о испуњавању услова под а, в, г достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености
услова из тачке б прибавља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве са документацијом
достављају се на горе наведену 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. Напомена: за радно место наставника
енглеског језика, настава се изводи на албанском језику. Документа послати на адресу ОШ
„9. мај“ у Рељану бб. 17523 Рељан.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

17500 Врање, Боре Станковића 10
тел. 017/421-928

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које има: одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за
наставника музичке школе и подручја рада:
култура и јавно информисање, за педагога и
психолога, дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног радника), обуку и положен
испит за директора школе, најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доказ да лице 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, држављанство
Републике Србије и доказ да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника
музичке школе, педагога или психолога, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или обавештења о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника,
доказ о држављанству (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ
психичккој, физичкој и здравственој способ-

ности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, доказ
о неосуђиваности превоснажном пресудом за
кривично дело или привредни преступ (потврда привредног суда), доказ-потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, доказ о знању српског језика осим
кандидата који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање, доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је
кандидат предходно обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно), доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу школе,
Боре Станковића 10, 17500 Врање. Могу бити
непосредно предате школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или пре истека тог рока
предате пошти у облику препоручене пошиљке.
Министар у року од 30 дана од дана пријема
документације послате у законском року од
стране Шолског одбора врши избор директора
установе и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава лица која су
се пријавила на конкурс. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе или на
број телефона 017/421-928.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, Жбевац
тел. 017/7450-938

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може
се пријавити лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/20); да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника и стручног сарадника стечено на: 1) 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. Дужност
директора школе може да обавља лице који
има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 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. Изузетно, ако
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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 школе може
да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе, односно лице са одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специја-листичке струковне студије) студијама
у трајању од три године или вишим образовањем, да има 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. За директора школе кандидат треба: да испуњава услове за наставника
основне школе, за педагога или психолога; да
има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан
је да у року од 2 године од дана ступања на
дужност положи наведени испит); 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 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 малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних 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, што онемогућава
рад у образовању; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
је дужан да уз пријаву на конкурс достави и:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за наставника основне школе, педагога или психолога
(кандидати који су високо образовање стекли
по прописима о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године подносе оверену
фотокопију дипломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за
рад – лиценца); оригинал или 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); потврду да има најмање осам година рада у области образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
надлежног суда да се не води истрага или није
подигнута оптужница (оригинал, не старије
од шест месеци); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања, у
складу са одредбама 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(уверење из казнене евиденције МУП-а Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности (потврда
привредног суда оригинал или оверена фото-
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копија не старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (оригинал не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику); доказ о резултату стручно-педагошког наџора у раду кандидата (извештај просветног саветника) за кандидата на конкурсу
који поседује тај доказ (оверена фотокопија);
кандидат је дужан да достави и доказ о резултатима стручно-педагошког наџора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
школе и за чијег мандата је вршено спољашње
вредновање); биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе; доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно).
Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији, осим оних за које је
наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије
које нису оверене од стране надлежног органа
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране Комисије за
избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава на конкурс. Кандидат који се
пријављује на радно место директора попуњава пријавни формулар (образац на заваничној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља лично или поштом на
адресу школе, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора
школе”, радним данима од 8.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа „Драгомир Трајковић”, Жбевац,
17521 Ристовац. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Пријаве са документацијом се не враћају, задржавају
се у архиви школе. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон:
017/7450-938.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; поседовање психичке, физичке и
здравствене способност за рад са децом и ученицим; неосуђиваност 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 мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне 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
дискриминаторско понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
може бити изабрано лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године, или вишим образовањем. Рок за пријављивање на конкурс је
45 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као
и фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке, и технолошког развоја; биографске податке, односно радну биографију;
оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; лекарско
уверење (не старије од 6 месеци); уверење о
некажњавању из МУП-а за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Пријаве доставити на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 013/865-333.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентова 3

Наставник математике

са 88,89% радног времена

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020),
у даљем тексту: Закон – може бити изабрано
лице које има одговарајуће високо образовање
стечено на: 1) 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 мора да има завршене студије првог
степена нз научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у члану члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19 и 6/2020), у
даљем тексту: Закон, може бити изабрано лице
које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1) 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
– у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета) или 2) основним студијама у
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трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравствене способност за
рад са децом и ученицим; неосуђиваност 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 мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела противполне 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;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, може бити изабрано лице
које, уз испуњеност осталих горе наведених
услова, има одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, градске или општинске управе, суда). Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању; лекарско уверење (не
старије од 6 месеци); уверење о некажњавању
из МУП-а за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); копију извода из матичне књиге рођених;
доказ о знању српског језика (осим кадидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве доставити на адресу: ОШ
„Јован Јовановић Змај” Хајдучица, Валентова 3,
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс
за наставника математике”, лично или поштом.
Ближе инфорације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на телефон 013/864-103.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: има
одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или 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; или на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
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године или више образовање са звањем васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану
биографију кандидата; доказ о стеченом образовању (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе или уверења); доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал / оверена копија
уверења о држављанству); фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал / оверену
копију уверења о неосуђиваности. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Весна Стојковић, службеник за јавне набавке,
013/831-700. Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник предметне наставе –
музичка култура
са 90% норме, на одређено време
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има
одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018, 10/2019,
06/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
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 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампа-

ним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; доказ о стеченом одговарајућем образовању из члана члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019,
06/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у ОШ
(„Службени гласник 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 и 4/2021)
– оверена фотокопија 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). Кандидати достављају и:
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(потврда, уверење или други документ издат од
стране МУП-а РС, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал уверења или оверена фотокопија,
не старији од шест месеци); 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 и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Благовременом пријавом на конкурс
сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, или у неки други дан кад школа не
ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу, у складу са Законом и подзаконским
актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава се може
поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу,
у затвореној коверти са назнаком: „За комисију
за избор“. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Информације о
конкурсу могу се добити непосредно у школи,
као и путем телефона: 019/3400-517.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
1900 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Педагог

са 50% радног времена (послови
стручног сарадника – педагога)

Чистачица/спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гл. РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/17)
кандидати треба да испуњавају услове из чл.
139 и 141 (тачка 1 конкурса). Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/12019, и 6/2020 – даље: Закон); кандидати
који се пријављују за обављање послова стручног сарадника треба да испуњавају услове из
Правилника о степену и врсти образовања
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наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гл. РС – Просветни гласник“ бр.
8/15, 11/16, 13/16, 2/2017; 13/18, 7/19, 2/20,
14/20, 15/20 и 1/21); кандидат за радника за
обављање послова чистачице/спремачице треба да има завршену основну школу. Сви кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона и то: да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривична дела 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 утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да имају држављанство Републике Србије и
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни
однос доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од
дана од 8 дана објављивања конкурса, у публикацији „Послови“. Потребна документација,
односно докази о испуњености услова за избор
кандидата: доказ о стеченом одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе);
извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3)
Закона (не старије од шест месеци) и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС); доказ
да кандидат има држављанство Републике
Србије (уверење); 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); краћу биографију – ЦВ. Фотокопије
документа која се подносе морају биту оверене од стране надлежног органа. Право учешћа
на конкурсу имају кандидати који 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), а
наведену потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, у затвореној коверти достављају школи на наведену
адресу, са назнаком „За конкурс” или директно
школи, сваког радног дана од 11 до 13 часова.
Да би се пријава сматрала потпуном, кандидат
је дужан да уз пријаву достави сва наведена
документа, осим лекарског уверења, које прилаже само кандидат који буде изабран и доставља школи у року од седам дана од дана
пријема обавештења о избору, а у супротном
школа ће изабрати кандидата који је следећи
на листи. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија упућује кандидате на претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Након пријема резултата психолошке процене, конкурсна комисија у року од 8
дана сачињава листу кандидата који испуњавају све услове за рад на радним местима, са
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којима обавља разговор и у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима
доноси решење о избору кандидата. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на адресу: Техничка школа у Зајечару, 19000 Зајечар, Књегиње
Љубице 3-5, са назнаком “За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број 019/422-876. Кандидат
ће писменим путем бити обавештен о исходу
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. Конкурс спроводи комисија именована од
стране директора школе.

Посао се не чека,
посао се тражи

ЗРЕЊАНИН
ОШ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чл.
122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19,
27/2018 – др. закон и 6/2020), а то су: 1) да
има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања наставника основне
школе, за педагога и психолога, стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке акдемске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стучне области за
одговарујући 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 које има
завршене ове студије другог степена, мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стучне области за одговарајући премет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2) да
поседује дозволу за рад (лиценцу или положен стручни испит) за наставника, васпитача
односно стручног сарадника; 3) да је савладао
обуку и да има положен испит за директора
установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од
2 године од дана ступања на дужност положи
наведени испит; 4) да има психичку и физичку и здравствену способност са рад са децом и
ученицима; 5) 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; 6) да
има држављанство Републике Србије; 7) да зна
српски језик, као и да зна мађарски језик, јер
се на оба језика остварује васпитно-образовни
рад; 8) да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одоварајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави још и: попуњен и одштампан
формулар за пријаву на конкурс (налази се на
званичној интернет страници Министрарства
просвете, науке и технолошког развоја); оверену копију дипломе о стеченом одговарујућем
високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника,
васпитача или стручног сарадника (оригинал
или оверена фотокопија); потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања
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и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (напомена: потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице
обављало и издаје је установа у којој кандидат ради; ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат
стекао радно искуство у области образовања и
васпитања); лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену копију уверења да није покренута истрага, нити се води
поступак пред надлежним судом (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену копију
уверења 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
што онемогућава рад у просвети (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених које није старије
од 6 месеци; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије
које није старије од 6 месеци; оверену копију
доказа да зна српски језик, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факулету
на српском језику или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошолске установе), као и оверену
копију доказа да зна мађарски језик; оригинал или оверену копију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања - доставља кандидат
који је претходно обављао дужност директора;
биографију са кратким прегледом радних ангажовања и предлогом програма рада директора
школе; у складу са чланом 123 став 14 Закона
о основама система образовања и васпитања
кандидат може да достави и оригнал или оверену копију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду; оригинал или оверену
копију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном и уколико кандидат нема положен испит
за директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од дана ступања на дужност). Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор
директора оверавају се од стране надлежног
орагана. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања на српском језику, сматра се да је
достављањем овог доказа доставио и доказ да
зна српски језик. Рок за достављање пријава
је 30 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријавни формулар попунити
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити, лично или путем поште на
адресу: ОШ “Соња Маринковић”, 23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, са назнаком „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 023/530-420.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
23217 Александрово
Николе Тесле 29
тел. 023/817-156

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24 /05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
и то да: 1. има одговарајуће образовање у
складу са 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, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и
чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло: 1) 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; 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
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,
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 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је
приложити: 1. попуњен пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; 2. биографију; 3. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; 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 (да није старије од 6
месеци); 6. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству (да није старије од 6
месеци); 7. оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За

конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин
Трг слободе 7

Директор

на мандатни 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
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20) односно:
1. које има одговарајуће образовање прописано Законом за наставника у основној музичкој школи или наставника у стручној односно
уметничкој школи у подручју рада Култура,
уметност и јавно информисање, за педагога
и психолога, стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије): 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 уз претходно завршене студије првог
степена 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. 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; 6. има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7. има обуку
и положен испит за директора установе; 8. има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
морају да поднесу: 1. оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверену фотокопију уверења
о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. оригинал или
оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику и језику на којем
изводи образовно-васпитни рад (српски језик)
или оригинал или оверену фотокопију потврде
односно уверења којим се доказује да је положио испит из српског језика и језика на којем
изводи образовно-васпитни рад (српски језик)
по програму одговарајуће високошколске уста10.11.2021. | Број 959 |
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нове – за доказ о знању српског језика и језика
на којем изводи образовно-васпитни рад (српски језик); 4. оригинал или оверену фотокопију
исправе којом кандидат доказује да има најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности из
казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове, у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања; 6.
оригинал или оверену фотокопију уверења из
суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак; 7. оригинал
или оверену фотокопију доказа о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима – лекарско уверење (може бити
и старије од 6 месеци, а кандидат који буде
изабран ће накнадно пре закључења уговора,
доставити ново лекарско уверење); 8. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 9. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; 10. оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе), уколико кандидат који је раније обављао дужност директора наведене доказе не поседује,
о тој чињеници подноси писмену изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу;
11. оригинал или оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата, уколико кандидат наведени
доказ не поседује, о тој чињеници подноси писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу; 12. оригинал или оверену
фотокопију доказа о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе, уколико
га поседује. Кандидат може поднети и остала
документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке,
односно радну биографију, оквирни план рада
за време мандата, доказе о поседовању организационих способности и др.). Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву
са потребном документацијом кандидати достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве ће бити одбачене. Додатне информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, телефон 023/561-104.
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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: 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; 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 за кога 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 високошколске 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 Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, 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.
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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.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин
Ђурђа Смедеревца 78

Наставник географије

на одређено време преко 60 дана,
до повратка на рад одсутне запослене,
са 30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – ОУС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20), посебне услове из члана 3 став
1 тачка 7) 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, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20, 19/20, 3/21
и 4/21), као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Жарко Зрењанинин” из Зрењанина,
односно: I да има одговарајуће образовање,
односно да је: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије и географије, дипломирани професор географије и
информатике, професор биологије – географије, професор физике – географије, професор географије – информатике, дипломирани
професор географије – мастер, дипломирани
географ – мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор географије и
информатике, дипломирани географ – просторни планер, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани – мастер треба
да имају завршене основне академске студије
студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне
студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике;
II да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; III
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; IV да
има држављанство Републике Србије; V да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези
да попуне пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, да га одштампају
и доставе установи заједно са потребном докуБесплатна публикација о запошљавању

ментацијом. Уз пријавни формулар, учесници
конкурса треба да доставе и: 1. краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти и степену
стручне спреме, оверена фотокопија; 3. доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије (уверење факултета или копија индекса или доказ о положеном стручном испиту,
испиту за лиценцу), оригинал или оверена
фотокопија; 4. уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5. уверење
о држављанству РС, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија; 6. извод из
МК рођених, обична копија; 7. доказ о познавању српског језика (само за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).
Доказ о испуњености услова из тачке II прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса
у огласним новинама Националне службе за
запошљавање “Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на
конкурс неће бити разматране. Пријаве на
конкурс доставити на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс – наставник географије“. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон
023/548-820 локал 18.

Библиотекар

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
а најдуже до 31.8.2022. године,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – ОУС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20), посебне услове из члана
6 став 1 тачка 8) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и
4/21), као и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова ОШ
“Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно:
I да има одговарајуће образовање, односно
да је: 1. дипломирани библиотекар-информатичар; 2. професор, односно дипломирани
филолог језика и књижевности; 3. професор,
односно дипломирани филолог за општу књижевност са теоријом књижевности; 4. професор разредне наставе; 5. професор језика и
књижевности, односно књижевности и језика-смер за библиотекарство; 6. професор,
односно дипломирани филолог књижевности
и језика; 7. професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности; 8. професор српског језика и књижевности; 9. професор српске
књижевности и језика са општом књижевноћу;
10. професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 11. професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; 12. мастер библиотекар-информатичар; 13. мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика); 14.
мастер професор језика и књижевности (главни предмет/профил библиотекарство и информатика); 15. професор југословенских књижевности; 16. дипломирани компаративиста
и библиотекар; 17. професор српске књижев-

ности и језика. II да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; III 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 за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; IV да
има држављанство Републике Србије; V да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су у обавези
да попуне пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, да
га одштампају и доставе установи заједно са
потребном документацијом. Уз пријавни формулар, учесници конкурса треба да доставе
и: 1. краћу биографију; 2. диплому о траженој врсти и степену стручне спреме, оверена
фотокопија; 3. доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије (уверење факултета или копија индекса или доказ о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу),
оригинал или оверена фотокопија; 4. уверење
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од шест
месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5.
уверење о држављанству РС, не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6.
извод из МК рођених, обична копија; 7. доказ
о познавању српског језика (само за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова из тачке II прибавља се пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање “Послови”. Неуредне, непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве на конкурс доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс – библиотекар“. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на телефон:
023/548-820 локал 18.

ЕГШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин
Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе –
предмет Електроника

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 (“Службени гласник РС, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020),
односно да: 1) има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: а)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалис10.11.2021. | Број 959 |
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тичке 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; 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,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018,
13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021 и 2/2021):
(1) дипломирани инжењер електротехнике, (2)
дипломирани електротехнички инжењер, (3)
дипломирани инжењер електронике, (4) професор електротехнике, (5) дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, (6) мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске студије
у области електротехнике и рачунарства, (7)
дипломирани инжењер мехатронике – мастер,
(8) мастер инжењер мехатронике, претхнодно
завршене основне академске студије у области
мехатронике.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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,
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. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме. 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, канди-
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дат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); доказ
о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и
васпитања односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија). Оригинал уверење о
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа. Уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса. Оригинал уверење о држављанству
Републике Србије које није старије од 6 месеци.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена: Све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене
од стране јавног бележника-нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом
доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка
Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
конкурс“.

Наставник предметне наставе –
предмет Програмирање

у одељењима у којима се образовноваспитни рад остварује на мађарском
језику, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 40% 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 (“Службени гласник РС, број
88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019 и 6/2020),
односно да: 1) има одговарајуће образовање; у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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; 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; 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, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада елеткротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/ 2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020, 14/2020,
1/2021 и 2/2021): (1) дипломирани инжењер
електротехнике; (2) дипломирани инжењер
електронике; (3) дипломирани математичар,
смерови: програмерски, рачунарства и инфор-

матике, (4) професор информатике, (5) дипломирани инжењер за инфорамционе системе,
односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије; (6) дипломирани инжењер
рачунарства; (7) дипломирани математичар;
(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претхнодно завршене основне академске
студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима; (9) мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и
претходно завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства,
на студијском програму рачунарске мреже и
комуникације; (10) мастер математичар; (11)
мастер информатичар; (12) мастер инжењер
информационих технологија; (13) мастер
инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или
Софтверско инжењерство и рачунрске науке),
(14) дипломирани математичар - информатичар. Лица из подтач. (8)-(13), која су стекла
академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет
предмета из области рачунарства и информатике (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, што
доказују потврдом издатом од стране матичне
високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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, 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 и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену
стручне спреме. 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
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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); доказ о испуњавању услова
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да
је лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) -мађарски језик. Оригинал уверење о
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа. Уверење не сме бити старије од дана објављивања
конкурса. Оригинал уверење о држављанству
Републике Србије које није старије од 6 месеци.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена: Све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене
од стране јавног бележника-нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно
овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за конкурс са документацијом
доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка
Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За
конкурс”.

Наставник предметне наставе –
предмет Српски као нематерњи језик
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 33,33% 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 (“Службени гласник РС, број
88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019 и 6/2020),
односно да: 1) има одговарајуће образовање; у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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; 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; 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 („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020,
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15/2020 и 1/2021), 3) Српски као нематерњи
језик: (1) професор српскохрватског језика
и југословенске књижевности за наставу на
мађарском, русинском и румунском језику;
(2) професор српског језика и књижевности у
одељењима за националне мањине; (3) дипломирани филолог србиста (српски језик и лингвистика) - мастер; (4) професор српског језика
и књижевности; (5) професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком; (6) професор српске књижевности и језика; (7) професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; (8) дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (9)
дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима; (10) професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
(11) професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; (12) професор српскохрватског језика и
опште лингвистике; (13) професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; (14)
професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима; (15) професор, односно дипломирани филолог за југословенске књижевности и општу књижевност;
(16) професор југословенске књижевности са
страним језиком; (17) професор југословенских књижевности; (18) дипломирани филолог
за српски језик и књижевност; (19) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (20)
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност, Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу, Српска филологија:
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); (21) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); (22) мастер професор
књижевности и језика (србиста); (23) мастер
професор књижевности и језика – компаратиста. Лице из подтачке (3) ове тачке обавезно
је да положи испите из: Методике са основама глотодидактике, Методике наставе српског
као нематерњег језика, Методичке праксе и
Српског језика у контексту са мађарским или
словачким језиком; (24) мастер професор предметне наставе. Лице из става 1 подтач. (4) (24) ове тачке у обавези је да положи испите
из Методике с основама глотодидактике, Методике наставе српског као нематерњег језика,
Методичке праксе и испит из српског језика
у контакту са мађарским, односно словачким
језиком (за мађарску и словачку националну
мањину) или Лингвистику у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у контакту) за
остале националне мањине. Лице из тачке 3)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима
Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
компаратистиком; Српска филологија: српски
језик и књижевност; Србистика; Српска филологија у контакту са мађарском / словачком
филологијом.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са 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,
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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да доставе: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме. 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); доказ о испуњавању услова из члана
139 став 1 тачка 5) Закона о основама система
образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно васпитни рад или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија), оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања, које према
подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа. Уверење не сме бити старије од
дана објављивања конкурса. Оригинал уверење о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена:
Све фотокопије које се подносе уз пријаву на
конкурс морају бити оверене од стране јавног
бележника-нотара. Рок за подношење пријаве
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 10 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве за конкурс са документацијом доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ
„Никола Тесла” Зрењанин, Др Славка Жупанског 1, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”.
10.11.2021. | Број 959 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту

Додела уговора о реализацији мера Локалног
плана запошљавања у општини Кладово
У

оквиру реализације Локалног акционог плана запошљавања, у Свечаној сали општине Кладово, 28. октобра, уручени су уговори о реализацији програма стручне праксе, као
и уговори о додели субвенција послодавцима за запошљавање
теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима.
Општина Кладово је за програм стручне праксе, који се реализује уз стручну и техничку подршку Националне службе за запошљавање, издвојила укупно 3 милиона динара. У првом кругу,
четири послодавца су подстакнута да ангажују осморо младих
људи који ће се оспособљавати за самосталан рад у струци, од
којих је четворо са високим и четворо са средњим образовањем.
Већ је расписан и други јавни позив, који ће бити отворен до 15.
новембра и омогућити да се још неколико младих људи на овај
начин припреми за свет рада и побољша своје шансе за запослење.

За суфинансирање субвенција послодавцима за запошљавање лица на новоотвореним радним местима, општина Кладово је издвојила 1,5 милиона динара и, уз додатних
1,3 милиона динара опредељених из републичког буџета, 12
послодаваца је добило прилику да ангажује нове кадрове.
Лицима ангажованим на стручној пракси, као и представницима послодаваца, уговоре су уручили председник општине
Кладово Саша Николић и в. д. директора Филијале Бор НСЗ
Лидија Начић.
Осим што је том приликом присутним послодавцима и ангажованим лицима пожелео пуно успеха у раду и пословању,
господин Николић је изразио задовољство због веома успешне
вишегодишње сарадње општине и борске филијале Националне службе за запошљавање. Казао је да ће се сарадња свакако
наставити, и да је за сада извесно да ће се и током наредне три
године из општинског буџета издвајати средства за програм
стручне праксе и за субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих.
Лидија Начић је захвалила општини Кладово која већ годинама уназад показује да има слуха за проблеме у запошљавању младих, као и осталих теже запошљивих категорија, и
сваке године, издвајајући све већа средства, активно учествује
у њиховом решавању.
Своје задовољство ангажовањем у оквиру програма стручне праксе истакла је Маријана Лупуловић, доктор медицине:
„Ово ће ми много значити, јер сви знамо да то што учимо у теорији није исто као оно са чим се у пракси сусрећемо. Након овог
искуства ћу бити спремнија за рад, а пре свега, овај програм ће
ме припремити и олакшати ми полагање стручног испита“.
Бранкица Михајловић Илић

У

Покрајинска служба АП Војводине
на презентацији конкурса у оквиру
програма „Инклузија Рома“

петак, 29. октобра 2021. године, у Великој сали Привредне
коморе Војводине у „Мастер центру“ Новосадског сајма,
одржана је презентација јавног конкурса који је спроведен у
оквиру Програма немачке развојне сарадње под називом „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који
реализује Немачка организација за међународну сарадњу –
ГИЗ. Конкурс је намењен предузетницима, малим, средњим
и великим предузећима из целе Србије, за учешће у пројекту
запошљавања кроз обуке у практичним вештинама за Роме и
друге маргинализоване групе у Републици Србији.
ГИЗ овај програм спроводи у сарадњи са Министарством
за људска и мањинска прва и друштвени дијалог, а уз стручну
подршку ,,GFA consulting group GMbH“.
Учесник и говорник на презентацији био је покрајински
секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић, с обзиром да Покрајински секретаријат за привреду и туризам
пружа институционалну подршку активностима ГИЗ-а према Споразуму о сарадњи, као и са аспекта области запошљавања, које је један од ресора Секретаријата. На презентацији су
учествовали и представници Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине као активан партнер у реализацији мера
активне политике запошљавања Покрајинске владе АП и Секретаријата за привреду и туризам.
Јавни позив намењен је предузећима која имају потребу
за запошљавањем и ангажовањем радне снаге и подразумева

подршку у облику суфинансирања стручних обука, као и за
селекцију кандидата, које чине пре свега Роми али и припадници других маргинализованих, односно тешко запошљивих
категорија, тачније млади, дугорочно незапослени, особе са
инвалидитетом, особе преко педесет година старости и слично.
Презентацију јавног позива одржао је Миодраг Шерста
(Sherstha), представник ,,GFA consulting group GMbH“.
Душко Крнајац
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000
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Доситејева 24
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тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
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тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
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Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200
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Кнеза Милоша 59
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Масарикова 31
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Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100
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