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УВОДНИК
У овом броју о успешној пословној сарадњи
компаније „Еуротај“ и НСЗ, вери у пословни
успех нових борских предузетника и сајту
„Бирам успех“
Компанија „Еуротај“, која послује у Краљеву и
уједно представља једну од великих страних инвестиција у Србији, поводом трогодишњице успешног
рада доделила je захвалницу Националној служби за
запошљавање – Филијали Краљево за успешну пословну сарадњу и захвалила на подршци коју добија
од првог дана пословања. У тој компанији је за три
године запослено 750 лица са евиденције НСЗ, а користили су и програм обуке за познатог послодавца,
као и услуге саветовања, мотивисања и предселекције кандидата.
У пословни успех верује и 27 борских предузетника, који су ове године захваљујући субвенцијама тог
града и НСЗ започели сопствени посао. Своје фирме је
основало 13 предузетника, а убрзо ће то учинити још
14 Борана, којима су крајем прошле недеље градоначелник Александар Миликић и в. д. директора Филијале Бор НСЗ Лидија Начић уручили одлуке о субвенцијама за самозапошљавање.
УНИЦЕФ Србија у сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
и Националном службом за запошљавање, уз стручну подршку и партнерство са Gi Group и партнерима,
имплементира пројекат „Унапређење запошљивости
младих кроз радне праксе“. Циљ пројекта је да се кроз
програм радних пракси подржи друштвена и економска инклузија младих, посебно младих из осетљивих
група, пружајући им прилику за обуку, развој вештина и знања тражених на тржишту рада. Сви заинтересовани послодавци и незапослена лица могу да се
пријаве за учешће у пројекту путем интернет сајта
„Бирам успех“.
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САРАДЊА ФИЛИЈАЛЕ КРАЉЕВО
НСЗ И КОМПАНИЈЕ „ЕУРОТАЈ“
К

омпанија „Еуротај“ (Eurotay), која послује у Краљеву од
2018. године и уједно представља прву велику страну инвестицију у овом граду, обележила је три године пословања
у нашој земљи.
Прослави коју је компанија уприличила за своје запослене, присуствовали су пријатељи и сарадници компаније,
локална самоуправа града Краљева, Регионална привредна комора Краљево, као и представници Филијале Краљево НСЗ. Овом приликом, „Еуротај“ је доделио захвалницу
Националној служби за запошљавање – Краљево поводом
трогодишње успешне пословне сарадње и захвалио се на
подршци коју добија од првог дана пословања. Поред Националне службе за запошљавање, захвалнице су добиле и
локална самоуправа града Краљева и Регионална привредна комора Краљево.
Највећа захвалност свакако је припала запосленима,
који су ту од оснивања и сваког дана својим радом доприносе развоју компаније и остваривању позитивних пословних
резултата. Као компанија која брине о друштвеној одговорности, „Еуротај“ је у оквиру објекта изградио обданиште за
децу запослених, које ускоро треба да почне са радом.
„Еуротај“ је од свог доласка значајно утицао на локално
тржиште рада. Баве се производњом џинса за реномиране
светске брендове. Од оснивања до данас у радни однос је
примљено 1.100 запослених, а у плану је да се до краја 2021.
године запосли још 700 радника. У наредном периоду потребе компаније су 70 нових радника у производњи на двонедељном нивоу (на 50 шивача потребно још 10 радника на
машинском прању и 10 радника на финалној доради).
Радници долазе из Краљева, Кнића, Врњачке Бање, Крагујевца и Ушћа, а свима је обезбеђен превоз, што је од непроцењиве важности за запослене из руралног подручја. Око
80% запослених у колективу су жене.
Сарадња компаније „Еуротај“ и Филијале Краљево НСЗ
датира од почетка рада компаније 2017. године, када су
користили услуге саветовања, мотивисања и предселекције
првих кандидата и програм обуке за познатог послодавца.
До сада је кроз више пријава потребе за запошљавањем
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информисано преко 5.000 незапослених лица, од којих је
3.000 и упућено на разговор за посао. Од укупног броја
запослених примљено је 750 лица са евиденције Филијале Краљево НСЗ, што је око 70% укупно запослених. Кроз
професионалну селекцију и тестирање кандидата прошло
је око 270 незапослених лица.
Једном недељно кандидати се позивају на инфо-дан о
компанији, у просторијама НСЗ, где могу добити све информације о условима рада, слободним позицијама, могућностима за напредовање и разговарати са регрутерима. Компанија је учествовала и на Виртуелном сајму запошљавања
Националне службе за запошљавање, као једини послодавац
са територије Краљева, када је око 40 лица, углавном са високом стручном спремом, контактирало регрутере електронским путем. Такође, редовни су учесници и традиционалних
сајмова запошљавања, на којима се увек одлично представе
и скрену пажњу атрактивним и добро опремљеним штандом. На септембарском сајму запошљавања у Краљеву, на
отвореном простору испред Градске управе, посетиоци су
могли да виде машине за шивење које се ергономски подешавају према захтевима корисника, чиме се избегавају професионална обољења кичме, иначе честа код конфекцијских
радника. Компаративне предности услова рада у односу на
конкуренцију су: уговор о раду на неодређено време, непостојање ноћног рада за већину запослених, класично радно
време од 8 сати дневно, уз повремене радне суботе које се додатно плаћају. Такође, треба истаћи и новчане стимулације
за запослене који остваре посебне резултате у раду.
Компанија „Еуротај“ сарађује са осталим партнерима на
тржишту рада – локалном самоуправом, Привредном комором, као и са школском управом, путем презентација информише ученике завршних разреда средњих школа о могућностима и потребама запошљавања и професионалног развоја
у компанији, а укључивањем у систем дуалног образовања
пружа ученицима текстилног смера могућност да се укључе
у свет рада и оспособе за рад у струци.
Србислав Антонијевић
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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
Издавач: Национална служба за запошљавање, Директор: Зоран Мартиновић
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ
ЗАВОД
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), 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: 112-3149/2021 од
27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПРИЈЕМОМ
ПРИПРАВНИКА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Републички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.
II Радно место која се попуњава:

Радно место за одржавање
сеизмолошке опреме, сеизмичких
система и обраду података, у звању
млађи саветник – приправник
1 извршилац

Oпис послова: Учествује у инсталирању и
конфигурисању оперативних система и софтверских пакета за аквизицију, анализу и аутоматско лоцирање на серверу, сеизмолошким
станицама и акцелерографима; учествује у
инсталирању и контролисању рада сеизмолошких станица, акцелерометара, система за
аквизицију и анализу, комуникационих система, одржавању њихове техничке исправности
и прикупљању података; утврђује параметре
наилазака сеизмичких таласа на сеизмограмима, дефинише магнитуде и лоцира земљотресе, креира и дистрибуира основне информације
о земљотресу за јавност; прикупља и утврђује
податке на терену о категорији и заступљености појединих оштећења на објектима са евидентирањем ефеката на људима, тлу и промена
у природи, ради предлагања степена сеизмичког интензитета са израдом извештаја; анализира просторну и временску расподелу регистрованих и лоцираних земљотреса и њихову
корелацију са жаришним зонама и могућим
техногеним изворима ради утврђивања утицаја
земљотреса на капиталне објекте и израђује
извештај; прати и примењује савремена достигнућа из области сеизмологије и обавља и
друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из стручне
области геолошко инжењерство, студијски програм Геофизика, геотехника и регионална геологија или из области физичке науке, студијска
група Општа физика или из области електротехничко и рачунарско инжeњерство – Одсек за
електронику и телекомуникације или Одсек за
информационе технологије 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;
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најмање 1 година радног искуства у струци или
најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи у више
обавезних фаза 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 који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне
компетенције.
Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС –
провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције ,,дигитална писменост“ (поседовања знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обраде текста и табела, табеларне
калкулације) ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или 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 попуњен у делу
*Рад на рачунару) достави и тражени доказ у
оргиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће 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 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:
- Посебна функционална компетенција за радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) –
провераваће се писмено путем теста.
Напомена: Ако кандидат поседује важећи
сертификат потврду или други одговарајући
доказ о знању енглеског језика на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције знање
енглеског језика, неоходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Знање страног језика који је тражен
конкурсом) достави и тражени доказ у оргиналу или овереној фотокопији.

Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираног на компетенцијама.
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 на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се предају
непосредно у просторијама Републичког сеизмолошког завода, Ташмајдански парк бб, 11120
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице задужено за давање обавештења:
Љиљана Солдат, тел. 011/3035-740, од 9.00 до
13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат
пунолетан, да кандидату 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 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа „Послови“ Нацоналне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Републичког сеизмолошког завода или у
штампаној верзији у просторијама Републичког
сеизмолошког завода, Београд, Ташмајдански
парк бб.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. 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.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
оверена фотокопија важеће дозволе за управљање моторним возилом Б категорије.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је
писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост“, осим уколикo комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидат ослобађа од провере
опште компетенције „дигитална писменост“.
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
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којом се потврђује стручна спрема, уколико је
кандидат био у радном односу, односно има
радно искуство, без обзира са којим степеном
стручне спреме је стечено радно искуство, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству (потврда, решење и други
акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство); уколико
поседује, оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
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 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 обавезни 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 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 адресу: Републички сеизмолошки завод,
Београд, Ташмајдански парк бб.
XI 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 6. децембра 2021.
године, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или електронске адресе
које су навели у својим пријавама.

6

| Број 960 | 17.11.2021.

Провера општих функционалних компетенција и посебних функционалних компетенција за радно место – страни језик (енглески
језик ниво Б2) и понашајних компетенција ће
се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар
Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Републичког сеизмолошког завода Ташмајдански парк бб. 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 електрoнске
адресе), које наведу у својим пријавама.
XII Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на одређено време ради оспособљавања приправника за самосталан рад и траје
једну годину.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним службеницима („Сл. 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), 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.
*Приправник је лице које први пут заснива
радни однос у својој струци и оспособљава се за
самосталан рад; изузетно радни однос у статусу
приправника може се засновати и са лицем које
је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа
на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену
образовања који је услов за рад на тим пословима; време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж;
приправник заснива радни однос на одређено
време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж на радним местима са високим
образовањем студија другог степена (дипломске
академске студија – мастер, специјалистичке
академска студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године траје једну
годину; приправник полаже државни стручни
испит до окончања приправничког стажа; кандидати са положеним држаним стручним испитом
немају предност за заснивање радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао в. д. директора Републичког
сеизмолошког завода.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког сеизмолошког завода: www.
seismo.gov.rs, огласној табли Републичког сеизмолошког завода, интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs,
на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном штампаном
издању огласа „Послови“ 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.

Посао се не чека,
посао се тражи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
Датум оглашавања: 17.11.2021. године
Датум истека рока за пријављивање: 25. 11.
2021. године
I Орган у коме се радно место попуњава:
Управни суд, Београд, Немањина 9.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место међународна
сарадња, стручно усавршавање и
обука
у Кабинету председника Суда,
у звању самостални саветник

Радни однос и место рада: радни однос на
неодређено, седиште Управног суда, Београд,
Немањина 9.
Опис послова: Обавља стручне и друге послове који се односе на међународну сарадњу суда,
учешће председника суда и судија на међународним и регионалним скуповима; стара се о
реализацији студијских и других међународних
посета председника суда и судија и припрема
материјал за учешће на тим скуповима; организује посете и обавља стручне и друге послове који се односе на пријем страних делегација и представника;сарађује са међународним
организацијама које имају мисије у Републици
Србији; преводи на енглески језик Информатор о раду суда, као и друге текстове за које
председник суда процени да треба да се преведу на тај језик и објављује на интернет презентацији суда; преводи достављени материјал
за потребе председника суда, судија и судске
управе (дописе, позивнице, радни материјал за
састанке, семинаре и сл.); одговара за тачност
и исправност превода, по потреби присуствује
састанцима и посетама страних делегација и
врши усмено превођење за потребе председника суда; израђује белешку са састанка којем
присуствује; прати потребе суда и запослених
за стручним усавршавањем; прати и прикупља
предлоге институција и разних организација
за стручно усавршавање запослених које је од
интереса за суд, прикупља позиве организатора за обуке и стручно усавршавање запослених,
те о потреби за одређеним видовима обуке и
стручног усавршавања запослених обавештава
председника суда; по налогу председника суда
сарађује са Правосудном академијом и институцијама које организују разне видове обука и
стручног усавршавања запослених; стара се о
благовременом пријављивању запослених за
учешће у разним облицима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови за рад: стечено високо образовање из
научне области 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 на специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и потребне компетенције за рад
за ово радно место.
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Образац пријаве на конкурс за радно место:
међународна сарадња, стручно усавршавање и
обука можете пронаћи на: http://www.up.sud.rs.
Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне
компетенције, понашајне компетенције и фазе
у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка обавештава се о резултату провере
компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.
Провера општих функционалних компетенција: Међу кандидатима који учествују у
изборном поступку врши се провера општих
функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем
– тест);
• 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).
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Управног суда.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери
одређене опште компетенције искључују се из
даљег изборног поступка.
Провера посебних функционалних компетенција:
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада – Послови међународне сарадње и европских интеграција, Основе правног и политичког система ЕУ, провера
ће се вршити писаним путем – тест и усменим
путем – разговор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада – Послови међународне
сарадње и европских интеграција, Основе међународног радног права и међународних односа
и тенденција у глобализованом контексту –
провера ће се вршити писаним путем – тест и
усменим путем – разговор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција у
одређеној области рада – Судска управа,
Познавање потврђених међународних уговора
и опште прихваћених правила међународног
права – провера ће се вршити писаним путем
– тест и усменим путем – разговор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција за радно
место за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Поседовање знања и вештина
симултаног превођења – провера ће се вршити
писаним путем – тест и усменим путем – разговор са кандидатом.
• Посебна функционална компетенција за радно
место за међународну сарадњу, стручно усавршавање и обуку, Енглески језик – професионални ниво – провера ће се вршити писаним путем
– тест и усменим путем – разговор са кандидатом.
Кандидати који освоје један бод (1) у провери посебне функционалне компетенције знање
страног језика искључују се из даљег изборног
поступка.
Провера понашајних компетенција: Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу
Бесплатна публикација о запошљавању

и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и
интегритет вршиће се: писаним путем – психометријско тестирање и усменим путем - интервју базиран на компетенцијама.
Интервју са комисијом: Интервју са комисијом подразумева разговор који чланови комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа.
Општи услови за рад: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државним органима због теже
повреде радне дужности из радног односа и да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс за одређено радно место који мора бити лично потписан;
• уколико кандидат жели да буде ослобођен
тестирања/провере компетенције „дигитална писменост“, дужан је да уз образац пријаве приложи одговарајући сертификат, потврду
или други тражени доказ о поседовању компетенције.
Приликом предаје обрасца пријаве на јавни
конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. 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.
Докази које прилажу кандидати који
успешно прођу проверу посебних функционалних компетенција, пре интервјуа
са комисијом:
• биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
• оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
• оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решење, и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци);
• оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном државном стручном испиту;
• оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
• оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(издато од стране Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, не старије од 6
месеци);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о
поседовању знања енглеског језика – напредни ниво;
• други докази о стеченим знањима и вештинама.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом биће
позвани, да у року од пет (5) радних дана од
дана пријема обавештења, доставе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе
у остављеном року, и кандидати који на основу достављених или прибављених доказа не

испуњавају услове за запослење, биће писмено
обавештени да се искључују из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу
Управни суд, Београд, Немањина 9, са назнаком „За конкурс за радно место: међународнa
сарадњa, стручно усавршавање и обукa”.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник РС”
бр. 18/16 и 95/18), 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.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција
изузев уколико наведене доказе кандидат сам
достави, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која
представља саставни део образца пријаве на
конкурс за радно место којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у грaдовима и општинама у којимa
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
III Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
(осам) дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу: Управни суд, Београд,
Немањина 9, са назнаком „Пријава за јавни
конкурс“ или непосредно предају на пријемном
шалтеру Управног суда, Београд, Немањина 9.
IV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима
који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази, провера
општих и посебних фукционалних компетенција, као и Интервју са Комисијом у изборном
поступку, обавиће се почев од 06.12.2021.
године у Београду, у просторијама Седишта
Управног суда, Немањина 9, провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем контакта које одреде у свом
обрасцу пријаве на конкурс.
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V Списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак биће објављен на интернет
презентацији Управног суда, према шифрама
њихове пријаве.
VI Лице задужено за давање информација о конкурсу: Соња Стошић, 011/360-4735.
Напомене: Пријаве које су непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Положен државни стручни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Лица која први пут заснивају радни однос у
државном органу примају се на пробни рад од
шест месеци у ком року су дужни да положе
државни стручни испит. Изборни поступак ће
бити спроведен без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је
за све који испуњавају прописане услове. Сви
изрази, појмови, 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 Управног суда, на огласној табли суда, на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу е-Управе, на огласној
табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

НОВИ ПА ЗАР
УСТАНОВА ЗА СПОРТ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Митровачка бб.
тел. 020/315-014

Директор

на мандатни период од 4 године
Опис посла: заступа о представља установу;
планира, организује, руководи и контролише рад сарадника и непосредно подређених
руководилаца; планира, руководи, организује
и усмерава рад установе; оцењује учинак
непосредно подређених; предлаже програм
рада и развојне планове установе; предлаже
годишњи финансијски план; учествује у раду
управног одбора; организује извршење одлука управног одбора; спроводи активности на
обезбеђивању законитости рада, коришћења и
располагања средствима установе; доноси акт
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места; формира одборе и комисије за
поједине послове, утврђје њихов број, састав
и надлежности.
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетно и пословно способно лице; да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама из области спорта; да
има општу здравствену способност; да поседује знање страног језика; да поседује знање за
рад на рачунару; најмање три године радног
искуства на руководећем положају и пет годи-
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на на пословима са високом стручном спремом;
да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана, а почиње да тече од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“
који објављује Национална служба за запошљавање и од дана објављивања на званичној
интернет Установе за спорт Нови Пазар, http://
uzsnp.rs и Регионалној телевизији Нови Пазар.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, податке о образовању, податке о дужини
радног искуства са кратким описом послова на
којим је кандидат радио до подношења пријаве
на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања (страни језик, рад
на рачунару итд).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, прилажу се:
диплома о стручној спреми; потврде, уверења или друге исправе којима се доказује
радно искуство; копија личне карте; уверење
о држављанству; доказ да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци.
Доказ о општој здравственој способности –
лекарско уверење (не старије од шест месеци)
доставља лице које буде изабрано на конкурсу. Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у складу са законом. Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: Установа за спорт
Нови Пазар, Митровачка бб, 36300 Нови Пазар,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора – не отварај. Пријаве се
могу поднети и лично у просторијама установе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова. Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Тутић Кемал, број телефона
020/315-014. Напомене: Пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу
или овереној копији, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене. Изборни поступак може да се спроведе у
више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући
начин, о чему ће кандидат бити благовремено
обавештен. Кандидати ће благовремено бити
обавештени о резултатима конкурса. По достављању документације, односно протеку рока
огласа, Управни одбор Установе за спорт Нови
Пазар ће у року од 5 радних дана донети одлуку о најбољем кандидату и исту објавити на
огласној табле Установе за спорт Нови Пазар.
На одлуку о изабраном кандидату, дозвољен је
приговор Управном одбору Установе за спорт
Нови Пазар у року од 3 дана ода дана објављивања одлуке о избору. Одлуку по приговору
Управни одбор је дужан да донесе у року од 3
дана од истека рока за подношење приговора.
Коначну одлуку о избору најбољег кандидата
за директора ЈУ Установе за спорт Нови Пазар,
Управни одбор у форми предлога доставиће
оснивачу, тј. Скупштини града Новог Пазара на
именовање.

НОВИ СА Д
ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 58

Судијски помоћник
– виши судијски сарадник

у звању самостални саветник
Опис послова: Помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у
појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, припрема правне ставове, узима
на записник предлоге и друге поднеске и изјаве

странака и врши самостално или под надзором
или по упутству судије и обавља и друге стручне послове по налогу судије и председника
суда.
Услови: високо образовање на основним академским студијама у области правних наука 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 две године радног искуства у правној
струци након положеног правосудног испита
положен правосудни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Судијски помоћник – судијски
сарадник, у звању саветник
Опис послова: Помаже судији у раду, израђује
нацрте судских одлука, узима на записник предлоге и друге поднеске и изјаве странака и врши
самостално или под надзором или по упутству
судије и обавља и друге стручне послове по
налогу судије и председника суда.
Услови: високо образовање на основним академским студијама у области правних наука 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 на овом радном месту.

Записничар, у звању референт
3 извршиоца

Опис послова: Обавља дактилографске и
административне послове везане за рад судије,
обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је
распоређен, по налогу судије пише позиве за
рочишта, редовно преузима судијску пошту из
фаха писарнице и исту ажурно улаже у предмете, обавља све друге послове везане за рад
са судијом и обавља друге послове по налогу
руководиоца одељења записничара и дактилографа.
Услови: III или IV степен друштвеног или
природног смера; најмање 2 године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; положен испит за дактилографа I класе
и потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Врста радног односа и место рада: Радни
однос за сва наведена радна места се заснива
на неодређено време. Место рада: Прекршајни суд у Новом Саду, Булевар ослобођења 58,
Нови Сад.
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:
- организација и рад државних органа Републике Србије - односи се на поседовање знања у
области рада државних органа, разумевање
организације, врсте послова, начела рада,
унутрашњег уређења државног органа (проверава се путем теста, обележавањем једног од
више понуђених одговора);
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- дигитална писменост – односи се на поседовање знања и вештина за квалитетно и поуздано коришћење информационих технологија
у раду и основних програмских апликација
(обрада текста, интернет и електронска пошта,
табеларне калкулације (проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару); кандидат који у складу са огласом о
конкурсу приложи одговарајући сертификат,
потврду или други писани доказ, у оригиналу
или овереној фотокопији, о поседовању ове
компетенције се не проверава и добија утврђен
број бодова;
- пословна комуникација – односи се на поседовање знања и вештина неопходних за ефикасну
усмену и писану пословну комуникацију (проверава се писаном симулацијом, на рачунару или
у папирној форми).
Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата,
а кандидати који освоје 1 (један) бод у провери
одређене компетенције искључују се из даљег
изборног поступка. Информације о материјалу
за припрему кандидата за проверу опште функционалне компетенције могу се наћи на интернет презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција. Посебне функционалне компетенције односе се на општа и методолошка знања
и вештине у оквиру одређене области рада,
односно на специфичне и методолошке вештине у оквиру одређеног радног места за запослене у судовима.
Посебне функционалне компетенције у области
рада судска управа (за радно место судијски
помоћник) јесу:
1. познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
2. познавање прописа релевантних за судску
управу,
3. познавање потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног
права.
Посебне функционалне компетенције за радно
место судијски помоћник јесу:
1. поседовање знања и вештина за израду
нацрта судских одлука и других аката,
2. поседовање знања и вештина за израду сентенци о заузетим правним ставовима,
3. вештине презентације, вештине управљања
поступком и вештине извештавања у предметима.
Посебне функционалне компетенције у области
рада дактилобиро (за радно место записничар)
јесу:
1. познавање прописа релевантних за надлежност суда,
2. положен испит за дактилографа I класе.
Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним и усменим путем. О датуму
и времену провера посебних функционалних
компетенција, знања, стручне оспособљености
и вештине кандидата за радна места оглашена конкурсом, биће обавештени кандидати који
испуњавају услове конкурса најмање три дана
пре отпочињања изборног поступка.
3. Провера понашајних компетенција.
Понашајне компетенције за сва радна места
и то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, провераваће се путем
интервјуа и упитника од стране дипломираног
психолога.
Бесплатна публикација о запошљавању

4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Интервју са кандидатима који су
доказали поседовање понашајних компетенција и доставили доказе о испуњености услова
за запослење, обављају чланови комисије разговором са кандидатима у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања
вредности државних органа
Општи услови за рад на радном месту у
државном органу: 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 (члан 45 став 1 Закона
о државним службеницима). Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да исти положе у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа (чл.
102 став 1 Закона о државним службеницима).
За кандидате који први пут заснивају радни
однос у државном органу обавезан је пробни
рад. При запошљавању у државни орган кандидатима су под једнаким условима доступна
сва радна места, а избор кандидата врши се на
основу провере кометенција.
Датум оглашавања и рок за подношење
пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс
је оглашен дана 17.11.2021. године на интернет презентацији Прекршајног суда у Новом
Саду, огласној табли Прекршајног суда у
Новом Саду, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и 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 пријаве на конкурс је
25.11.2021. године.
Садржај пријаве на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава на
конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекршајног
суда у Новом Саду: www.ns.pk.sud.rs. Пријава
на конкурс (образац) садржи: податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, број
телефона, електронску адресу, образовање,
стручне и др. испите који су услова за заснивање радног односа, податак о знању рада
на рачунару, податак о знању страног језика,
додатне едукације, радно искуство у струци,
посебне услове, добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве
од значаја за учешће у конкурсном поступку у
државним органима. Уредно попуњен, одштампан и својеручно потписан Образац пријаве
подноси се непосредно у Прекршајном суду у
Новом Саду, Нови Сад, Булевар ослобођења 58,
са назнаком “За јавни конкурс” – не отварати
или путем поште на исту адресу са назнаком:
“Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“ – не отварати. Свака
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује 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 назначио за доставу
обавештења. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата који испуњавају услове за запослење
и међу којима се спроводи изборни поступак.
Списак кандидата објављује се на интернет
презентацији суда, према шифрама њихове
пријаве.

Докази који се прилажу уз попуњену
пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома или уверење којом се потврђује стручна
спрема, уверење о положеном правосудном
испиту (за пријаве на радно месту судијски
помоћник) или државном стручном испиту (за
пријаве на радно место записничар), доказ о
радном искуству, уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични
поступак и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци (не старије од шест
месеци), потврда да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа издата од стране државног органа у коме је
учесник конкурса био у радном односу, 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 (образац 1 или 1а, у прилогу конкурса, може се преузети са интернет
презентације суда).
Одредбама чл. 9 став 3 и чл. 103 став 3 Закона
о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,
бр. 18/2016) 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; 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. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним. Документ о чињеницама о којима
се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
и уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Државни службеник који се пријављује на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених, подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази прилажу се 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). Као доказ могу
се приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 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.
Адреса на коју се подносе пријаве: Прекршајни суд у Новом Саду, Булевар ослобођења
58, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места“– - не отварати.
Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Додатне информације у вези са
конкурсом могу се добити на број телефона
021/4896-102, лице задужено за контакт Драгана Јелавић, секретар суда.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна
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комисија ће одбацити решењем. Јавни конкурс
спроводи конкурсна комисија именована одлуком председника Прекршајног суда у Новом
Саду. Обавештавају се учесници конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
захтев учесника. Прекршајни суд у Новом Саду
не врши дискриминацију на основу расе, боје
коже, пола, вере, националности и етничког
порекла или инвалидитета. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким струдијама на факултету,
положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.

шајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом. Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у
једној фази изборног поступка, обавештава се
о резултату провере компетенције и не позива
се да учествује у провери следеће компетенције
у истој или наредној фази изборног поступка.

Административно-технички
послови у судској писарници,
звање референт

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Опис послова: Обавља административне и
техничке послове у вези обраде и поступања
по судским предметима у судској административној процедури, разводи решене предмете
кроз програм АВП, уноси врсту судске одлуке,
датум доношења, датум експедовања и лица
коме се врши експедовање, разводи спајања
и раздвајања предмета, врши пресигнацију
предмета, разводи судске одлуке донете по
редовним правним лековима, констатује датум
правноснажности и извршности судских одлука као и датум архивирања предмета. Спроводи процедуру прибављања предмета из архиве
и враћања истих у архиву. Врши електронско
достављање предмета другостепеном суду на
одлучивање по правном леку уз претходну проверу: тачности уноса странака у поступку, одлуке на коју се односи правни лек и подносиоца
правног лека. Странкама даје на увид списе и
наплаћује таксу за издате фотокопије из списа
предмета, контролише наплату судске таксе за
предмете, даје обавештења странкама у складу
са судским пословником.

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа Републике Србије – провера ће се вршити писаним
путем – тест;
- дгитална писменост – провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на
рачунару;
- пословна комуникација – провера ће се вршити писменом симулацијом.

21000 Нови Сад, Сутјеска 3

Административно-технички
секретар, звање референт
Опис послова: Обавља административно-техничке послове за председника суда, води
уписник судске управе и књигу путних налога, води евиденцију судија поротника, списак
адвоката, води преглед општих одсуствовања
са рада запослених, саставља списак за превоз
запослених и о томе доставља извештај рачуноводству суда. Води архиву судске управе,
контактира са странкама и осталим државним
органима и припрема контакте за председника
суда, обавља и друге послове по налогу секретара и председника суда.
Услови: средња стручна спрема, IV степен
стручне спреме друштвеног смера, две године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и потребне компетенције за рад
на овом радном месту.

Судијски помоћник – судијски
сарадник, звање саветник
2 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са
радом судија у једноставнијим предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, врши под надзором и по упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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 на овом радном месту.

Судијски помоћник – виши
судијски сарадник, звање
самостални саветник
2 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са
радом судија у појединим предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши самостално или под
надзором и по упутствима судије друге стручне
послове и друге послове по налогу председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
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3 извршиоца

Услови: средња стручна спрема, IV степен
стручне спреме друштвеног смера, природног
или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на
овом радном месту.

Записничар, звање референт
3 извршиоца

Опис послова: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је
распоређен, пише записнике, лепи и заводи у
попис судских списа која су примљена док се
предмети налазе у судском већу, односно код
судије појединца, расписује позиве за заказана
рочишта, предаје предмете отпремној канцеларији, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи
са корисницима услуга коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текстова, припрема и штампа завршне материјале
и дистрибуира их корисницима услуга, стара
се о чувању и преносу података, доступности
материјала, исправности рачунарске опреме и
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних ствари и публикације, води
евиденцију о свом раду, ради и друге послове
по налогу судије и председника суда.
Услови: средња стручна спрема, IV степен
стручне спреме друштвеног, природног или
техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, положен испит за дактилографа I-а класе, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за рад на овом
радном месту.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и пона-

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако кандидат поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере. 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 Привредног
суда у Новом Саду.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након сачињавања 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.
административно-технички секретар:
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 административно-технички секретар –
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 административно-технички секретар –
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места административно-технички секретар – провера ће се вршити усменим путем, разговор са кандидатом.
За радно место под редним бројем 2.
судијски помоћник – судијски сарадник и за радно место под редним бројем
3. 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.
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Посебна функционална компетенција за радно
место судијски помоћник – поседовање 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 – вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима, провера ће се
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се од стране дипломираног психолога
путем упитника.

За радно место под редним бројем 4. радно место за административно-техничке
послове у писарници:
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 за административно-техничке послове у писарници – 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 за административно-техничке послове
у писарници – познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа
релевантних за обављање послова радног места за административно-техничке послове у судској писарници – провера ће се вршити усменим путем, разговор са кандидатом.

Врста радног односа и место рада: Радни
однос заснива се на неодређено време у Привредном суду у Новом Саду. Место рада: Нови
Сад, Сутјеска 3.

За радном место под редним бројем 5.
записничар:
Посебна функционална компетенција у области
рада послови дактилобироа – 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.
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 недозвољеним
средствима (коришћењем 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
задатка који је типичан за обављање послова
радног места. Време за припрему задатка 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.
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
Бесплатна публикација о запошљавању

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 (усменим путем).

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:
17.11.2021. године Јавни конкурс је оглашен на
огласној табли Привредног суда у Новом Саду,
на интернет презентацији Привредног суда у
Новом Саду, на порталу е-Управе и на интернет
презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу
“Послови”. Последњи дан рока за подношење
пријава је 25.11.2021.године.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Привредног суда у Новом Саду www.
ns.pr.sud.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). Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац
пријаве подноси се на адресу Привредни суд у
Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3, са назнаком
“Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места Су В-35/21-127”. 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 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.
Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којом се
потврђује стручна спрема која је наведена у
условима за радно место; 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 уверења о положеном правосудном испиту (за пријаве за радна места судијски
помоћник, судијски сарадник и судијски помоћник, виши судијски сарадник); оригинал или
оверена фотокопија уверења или другог доказа о положеном испиту за дактилографа I-а
класе (за пријаве за радно место записничар);
оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решење и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци);
оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу; оригинал уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
не старије од 6 месеци); Образац 1- или 1аизјава 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
Привредног суда у Новом Саду у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу
или у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским 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
17.11.2021. | Број 960 |
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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
или путем поште на напред наведеној адреси
Привредног суда у Новом Саду 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 Привредног
суда у Новом Саду, Нови Сад, Сутјеска 3. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку
рока за подношење пријава. Кандидати који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Слободанка Љепић, секретар Привредног суда у Новом Саду, контакт телефон:
021/4876-205.
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 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 стручни
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. 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 Привредног суда у Новом
Саду. Обавештавају се учесници конкурса да ће
се документација враћати искључиво на писани
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захтев учесника. Привредни 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 Привредног суда у Новом Саду www.ns.pr.
sud.rs, на огласној табли Привредног суда у
Новом Саду, на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Образац
пријаве на конкурс може се преузети на званичној интернет презентацији Привредног суда
у Новом Саду www.ns.pr.sud.rs.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНИ СУД У РУМИ
22400 Рума, Железничка 10
тел. 022/478-744

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Основни суду у Руми, Железничка 10.
II Радна места која се попуњавају:

1. Судијски помоћник – виши
судијски сарадник у звању
самостални саветник
Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са
радом судија у појединим предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака,
врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге
послове по налогу председника суда.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита и потребне компетенције за
рад на ово радно место.
Место рада: Рума, Железничка 10.

Уписничар у звању референта
Опис послова: води помоћне књиге у складу
са Судским пословником, здружује поднеске,
предмете и остала писмена, разводи предмете
и ставља клаузулу правоснажности на одлуке,
води евиденцију примљених, решених, 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 и предмете који се налазе у евиденцији и
поступа по наредби судија, израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председика суда.

Услови: III или IV степен средње стручне
спреме, друштвеног, природног или техничког
смера; најмање две године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит и
потребне компетенције за ово радно место
Место рада: Рума, Железничка 10.
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 интервију 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 функционалних компетенција (за сва радна места):
- организација и рад државних органа Републике Србије – провера ће се вршити писаним
путем – тест;
- дгитална писменост – провера ће се вршити
решавањем задатака практичним радом на раунару или увидом у доказ – сертификат о познавању рада на рачунару;
- 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 Руми.
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 наведене области на траженом нивоу (који подразумева поседовање
знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације) и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост”
неопходно је уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару”) достави и тражени доказ у оригиналу или
у овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће
на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који
је приложен уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције. Провера сваке од општих функционалних компетенција неможе трајати дуже од
једног сата.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из
даљег изборног поступка. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији суда „Питања
за проверу општих функционалних компетенција државних службеника”, а пример теста
за проверу пословне комуникације и дигиталне писмености на сајту Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs.
2. Провера посебих 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:

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

Администрација и управа

За радно место под бројем 1: судијски
помоћник – виши судијски сарадник:
Посебна функционална компетенција у области
рада суда – познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда,
провера ће се вршити писменим путем Конкусна комисија ће саставити тест методом случајног избора из базе питања која је објављена
на интернет презентацији Основно суда у Руми,
тест се састоји од 15 питања. Посебна функционална компетенција за радно место судијски
помоћник – виши судијски сарадник – провераваће се поседовање знања ивештина за израду
нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем, разговором
са кандидатом, где кандидат у усменом облику
даје предлог решења одређеног задатка који
је типичан за обављање послова на радном
месту судисјког помоћника - вишег судијског
сарадника. Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши
судијски сарадник – вештине презентације,
вештине управљања поступком и вештинее
извештавања у предметима – провера ће се
вршити усменим путем, разговором са кандидатом где кандидат у усменом облику презентира извештавање у конкретрном предмету, кје
извештавање је типично у обављању послова
на радном месту судијског помоћника.

кандидатима, који подразумева разговор чланова комисије са кандидатима у циљу процене
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа. Максималан
број бодова који кандидат може добити је 6.

Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15
минута.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8
(осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у периодично издању огласа Националне службе за
запошљавање.

За радно место под бројем 2- уписничар:
Посебна функционална компетенција – познавање прописа (Закон о државним службеницима и Судски пословник). Провера ће се вршити
писаним путем-тестом.
Посебна функционална компетенција у области
рада административних послова – познавање
канцеларијског пословања – провера ће се
вршити усмено, разговором са кандидатом.
Посебна функционална компетенција у области
рада судска писарница – знање и вештина
потребна за рад на пословном софтверу за
управљање предметима – провера ће се вршити усменим путем, разговором са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од понуђених одговора.
Свако брисање или исправка датог одговора
сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима,
Комисија ће таквог кандидата удаљити са теста
и сматраће се да кандидат није положио тест.
Тест ће саставити Комисија методом случајног
избора из базе питања која је објављена на
интернет презентацији Основног суда у Руми.
Кандидати ће тест радити у папирној форми.
Време за израду сваког теста је 1 сат.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалних компетенција путем разгвора 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 и савесности, посвећеност и
интегритет, вршиће се од стране дипломираног
психолога.
4. Интервију са комисијом и вредновање
кандидата: Након фазе провере понашајних
компетенција спровешће се фаза интервјуа са
Бесплатна публикација о запошљавању

IV Врста радног односа и место рада: Сва
радна места попуњавају се на неодређено време, а место рада је Основни суд у Руми, Рума,
Железничка 10.
V Општи услови за запослење:
- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије,
- да учеснику конкурса није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде
дужност из радног односа,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну
затвора у трајању од најмање 6 месеци.
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс: Датум оглашавања: 17.11.2021. године.
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли
Основног суда у Руми, на интернет презентацији Основног суда у Руми, на порталу е-Управе
и на интернет презентацији и у периодичном
издању Националне службе за запошљавање.

Последњи дан рока за подношење пријаве је
25.11.2021.године
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Основног суда у Руми или у штампаној верзији који се може преузети у судској
управи у Основном суду у Руми, Железничка 10,
канц. бр. 17.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно Основном
суду у Руми, Железничка 10, канцеларија бр.
17, у управи Суда или путем поште на исту
адресу, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места бр.
Су-В-35-34/21“.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци
пријаце се обавештавају о додељеној шифри у
року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног података на начин на који
је у пријави назначен за доставу обавештења.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву:
- биографија са потврдом о досадашњем радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и у
ком периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству РС;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверења којим се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија – доказ о
положеном државном испиту за радно место
уписничара и доказ о положеном правосудном
испиту за радно место судијски помоћник;
- потврда да учеснику конкурса није престајао
радни однос у државном органу због теже

повреде радне дужности из радног односа издата од стране државног органа у коме је учесник
конкурса био у радном односу уверење издато
од стране суда да се против кандидата не води
кривични поступак, уверење издато од стране
МУП-а да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци);
- Образац 1 или 1а – изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њих.
Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем
управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16)
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 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, а наведени обрасци се могу
преузети на интернет презентацији Основног
суда у Руми. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз напред наведене доказе.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне њиге 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 фотокопији овереној од стране јавног бележника.
IX 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 превиђене огласом о јавном
конкурсу, изборни поступак ће се спровести у
просторијама Основног суда у Руми. Јавни конкурс спровешће конкурсна комисија именована
одлуком в. ф. председника Суда.
У изборном поступку конкурсна комисија можће
проверавати 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 контакт телефоне или на имејл-адресе наведене у пријави. Изборни поступак ће започети након истека рока за подношење пријава,
а кандидати међу којима се спроводи изборни
поступак се обавештавају о томе кад почиње
изборни поступак најмање три дана пре отпочињања изборног поступка, о чему се сачињава
белешка у конкурсној докунетацији одређеног
кандидата. Кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције
обавештава се да је искључен из даљег тока
изборног поступка.
Лице задужено за давање обавештења:
Јелена Аћимовић, секретар Суда, телефон:
022/478-744 или зграда Основног суда у Руми,
Железничка бр. 10 канц. 17, у периоду од 10.00
до 14.00 часова.
X Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве
17.11.2021. | Број 960 |
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уз које нису приложени сви тражени докази у
оригинали или овереној фотокопији Конкурсна
комисија ће одбацити.

потребно. Kандидати треба да се јаве послодавцу на контакт телефон: 065/8728-403, најкасније до 08.12.2021.

11000 Београд, Грчића Миленка 4а
тел. 060/0801-823

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.

„DRAMIĆANIN GROUP“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

на одређено време

Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено време траје 6 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 6 месеци
од дана заснивања радног односа.
Доказ о здравственој способности достављају
само кандидати који буду изабрани.
Сагласно чл. 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.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво на писани захтев
кандидата.
Основни суд у Руми не врши дискриминацију
на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Сви изрази и појмови који су у овом огласу
изражени у мушком роду, односе се без дискриминације и на женски род.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
интернет презентацији Основног суда у Руми,
на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Образац пријаве за конкурс за сва радна места
може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Руми www.ru.os.sud.rs.

Трговина и услуге
ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РИБАРНИЦА „ШАРК“ БЕОГРАД
11090 Београд, Раковица
Видиковачки венац 92а
тел. 065/917-1774

Продаја и припрема печене рибе
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Јављање лица на контакт телефон: 065/9171-774.

“DON MILK“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац
тел. 065/8728-403

Трговац

у прехрамбеној продавници
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без
обзира на занимање, радно искуство није
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СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Домар

Крагујевац
тел. 065/8728-403

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме,
предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 27.11.2021. године.

Кувар
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно. Заинтересовани кандидати треба да се
јаве послодавцу на контакт телефон: 065/8728403, најкасније до 08.12.2021.

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/1052-209

ЗТР “ПРОФИСТИЛ”

Механичар за аутобусе
2 извршиоца

21000 Нови Сад
Руменачки пут 68

Шивач

70 извршилаца
УСЛОВИ: лица са завршеним III или IV степеном стручне спреме, са радним искуством. Рад
у сменама; обезбеђен превоз. Пријаве кандидати треба да пошаљу на e-mail: prodaja@profistil.
rs или поштом на горенаведену адресу.

„ОГАЊ КОВАНО ГВОЖЂЕ“ ДОО

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци на
пословима механичара аутобуса, возачка дозвола, пробни рад 12 месеци. Пријаве слати у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ДДОР НОВИ САД
АДО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Саветник за продају осигурања
за рад у Београду (све општине)

11400 Младеновац
Марковац, Л. Вуксановића 7
тел. 063/277-852
e-mail: dijana.oganjfinansije@gmail.com

Бравар

2 извршиоца

Брусач

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и радно искуство. Радно време је од 07.00 до 15.00 часова.
Слање пријаве за посао мејлом. Јављање кандидата на телефон: 063/277-852. Рок за пријаву
на оглас је до попуне радних места.

САЊА САВИЋ ПР
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
„ДУО ДЕНС“

Београд – Палилула
Булевар деспота Стефана 115 Л
тел. 063/218-144
e-mail: zorica.kalinic.beograd@gmail.com

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: II – IV степен стручне спреме. Радно
место подразумева рад у сменама и предвиђени
пробни рад.

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: II – IV степен стручне спреме. Радно
место предвиђа пробни рад.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт телефон: 063/218-144, Зорица Калинић.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

„C&LC – GROUP” DOO

Желите да радите у једној од водећих осигуравајућих компанија у Србији, са вишедеценијском традицијом; да будете део међународног
тима, састављеног од врхунских професионалаца, који су спремни да са вама размењују знања
и искуства; од компаније очекујете да улаже у
Ваш професионални развој, цени и награђује
добре резултате и креативност; волите динамичан посао који сваки дан доноси нове изазове, али и задовољство када се они савладају.
Нудимо вам: рад у позитивној и динамичној
атмосфери; могућност да се професионално
усавршавате кроз тренинге и тим-билдинг програме; услове за напредовање и развој каријере у стабилном, пословном окружењу.
Ваше обавезе су: прављење периодичних планова, обављање разговора са клијентима договарање презентације производа у циљу проширења портфеља; припремање понуде и полисе,
прибављање потписа клијента и унос полисе
у систем; одржавање редовних контаката са
постојећим клијентима; вршење контроле наплате прве премије непосредно пре издавања полисе физичким лицима и контактирање клијената у
циљу подсећања на извршавање обавеза; подношење извештаја непосредном руководиоцу о реализацији плана продаје и наплати потраживања.
Ваш профил: имате средњу стручну спрему,
без обзира на смер образовања; пожељно је
да имате радног искуства на пословима продаје
осигурања; активан сте корисник програмског
пакета MS Office (Excel, Powerpoint, Outlook);
мотивише вас остваривање циљева и стално
тежите да их превазиђете; интересантно вам је
да упознајете нове људе јер је то важан део
вашег посла; умете активно да слушате и лако
се прилагођавате различитим типовима саговорника; посвећени сте послу, извршавању
задатака према задатим роковима.
Уколико сте заинтересовани за посао, можете аплицирати путем следећег линка:
h t t p s : / / w w w . d d o r. r s / p r i j a v a - n a konkurs/?Otvorenikonkursi=Savetnik%20za%20
prodaju%20osiguranja.

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

Трговина и услуге / Медицина

ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ
ПУТНИКА И РОБЕ „МАРКТРАНС“ ДОО
11325 Марковац
Други шумадијски одред 67
тел. 064/6403-380
e-mail: borica@marktrans.rs

Возач камиона

у међународом транспорту СРБ-ЕУ
УСЛОВИ: возач камиона у међународном транспорту – лице са завршеним III степеном стручне спреме; возачка дозвола Ц категорије,
возачка дозвола Е категорије. Контакти са
послодавцем: директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор.
Слање пријаве за посао мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон, 064/6403-380, психолошко тестирање кандидата.

„ATALIAN GLOBAL SERVICE-RS“ DOO
БЕОГРАД ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ЗА УСЛУГЕ
11000 Београд
Драгослава Срејовића 1б
тел. 062/294-755
e-mail: predrag.stamatovic@atalianworld.com

Хигијеничар

на одређено време, место рада Сомбор
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему. Рад у
сменама. Рок за пријаву је до 25.11.2021.

„ATALIAN GLOBAL SERVICES RS“ DOO
11060 Београд – Палилула
Драгослава Срејовића 1б
тел. 062/294-755

Хигијеничар – одржавање хигијене
на одређено време 12 месеци,
место рада Врање, са непуним радним
временом, 20 сати недељно
5 извршилаца
(особе са инвалидитетом)

УСЛОВИ: ниво квалификације НК, на одређено време 12 месеци, рад у сменама, пожељно
радно искуство али није неопходно. Јављање
кандидата на контакт телефоне: 062/294-755,
061/2845-659. Рок за пријављивање на оглас
25.11.2021. године.

„BEXEXPRES“ DOO
15000 Шабац, Краља Милутина 146

Возач

на одређено време за рад у Нишу
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; возачка дозвола Ц и Е категорије.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт телефон: 064/890-4145.

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

ДДОР НОВИ САД АДО
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 8

Aквизитер осигурања

на одређено време за рад у Нишу
5 извршилаца

Агент продаје

на одређено време за рад у Нишу
5 извршилаца

Саветник за продају животних
осигурања
на одређено време за рад у Нишу
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; активан корисник програмског
пакета MS Office; пожељно радно искуство у
продаји осигурања или другој продаји на учинак. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу
путем сајта ДДОР: https://www.ddor.rs/o-nama/
posao-i-karijera.

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ
НЕКРЕТНИНАМА „КУЋНИ РЕД“
18000 Ниш, Цара Душана 54

Професионални управник зграда
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање; предност имају лица са лиценцом. Додатна знања/вештине: комуникационе
вештине, административне вештине – писање
дописа, мејлова. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл-адресу: kucnirednis@
gmail.com или се јављају на контакт телефон:
060/521-7014.

PEKARA „PRESTIGE VM“
18000 Ниш, Прибојска 42б

Продавац

у малопродајном објекту
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање. Заинтересовани кандидати треба да
се јаве на контакт телефон: 063/497-420.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НАШ ДОМ“
31210 Пожега, Зелена пијаца 7
тел. 031/3816-361
e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs

Радник у капели

на одређено време, са местом рада
у Бакионици
УСЛОВИ: I степен, завршена основна школа,
радно искуство је пожељно.
Опис посла: Строго поштује захтеве личне заштите приликом рада, обавља послове
чишћења, обавља послове из описа послова
свог радног места и друге послове који одговарају његовим стручним и радним способностима, по налогу шефа службе. У обављању послова користи документа система квалитета. За
свој рад непосредно је одговоран шефу службе.
ОСТАЛО: Пријаву доставити лично у пословне
просторије предузећа у времену од 7 до 15
часова: ЈКП „Наш дом“ Пожега, Зелена пијаца
7, 31210 Пожега. Уз пријаву доставити: личну
карту, радну књижицу и сведочанство о завршеној школи. Оглас је отворен 20 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”.

Медицина
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ
Фармацеутски техничар
на одређено време
до 31.12.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ВШС – завршена виша
школа здравствене струке, односно са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена основних академских или струковних
студија и стеченим звањем: фармацеут (180
ЕСПБ), дипломирани фармацеут (240 ЕСПБ)
или струковни фармацеут (180 ЕСПБ) и ССС –
средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар, у трајању од четири године, најмање шест месеци радног искуства, лиценца за
рад, положен стручни испит и знање рада на
рачунару. Уз пријаву својеручно потписану са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, кандидати у затвореној коверти подносе следећа документа:
оверену копију дипломе о завршеној школи;
оверену копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију уверења о држављанству;
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту; оверену копију лиценце; очитану личну карту и доказ о радном искуству. Пријаве
на оглас доставити на адресу: Апотека Гњилане, Ранилуг бб, 38267 Ранилуг. Оглас ће бити
објављен на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање и на огласној табли Апотеке Гњилане. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Кандидати који
испуњавају услове огласа биће позвани на
разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору кандидата биће донета
најкасније 30 дана од дана објављивања огласа и иста ће бити објављена на огласној табли
Апотеке Гњилане у седишту управе у Ранилугу.
Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем. Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење
да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), не старије
од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању (издаје
полицијска управа, не старије од 6 месеци) и
лекарско уверење о здравственој способности.
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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послате електронском поштом
биће одбачене и неће се узети у разматрање.
Опис послова за наведено радно место утврђен
је Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотеци Гњилане.

АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ
1. Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: високо образовање стечено:
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; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који уређивао високо образовање до
17.11.2021. | Број 960 |
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10. септембра 2005. године; звање: дипломирани економиста; стручни испит за самосталног
рачуновођу и знање рада на рачунару; захтевано радно искуство: три године у струци.

2. Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ВШС – завршена виша
школа здравствене струке, односно са стеченим високим образовањем на студијама првог
степена основних академских или струковних
студија и стеченим звањем: фармацеут (180
ЕСПБ), дипломирани фармацеут (240 ЕСПБ)
или струковни фармацеут (180 ЕСПБ) и ССС –
средња медицинска школа, смер фармацеутски
техничар, у трајању од четири године; стручни
испит, лиценца, знање рада на рачунару. Захтевано радно искуство: најмање шест месеци.
ОСТАЛО: Уз пријаву својеручно потписану са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, кандидати у затвореној коверти подносе следећа документа: оверену копију дипломе о завршеном факултету,
односно школи; оверену копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију уверења о
држављанству; очитану личну карту; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену копију лиценце и доказ о радном
искуству. Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити на адресу: Апотека Гњилане, Ранилуг бб, 38267 Ранилуг, са назнаком
„За радно место _____ (навести назив радног
места за које се конкурише”. Оглас ће бити
објављен на интернет страници Министарства
здравља Републике Србије, Националне службе за запошљавање и на огласној табли Апотеке Гњилане. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Кандидати који
испуњавају услове огласа, биће позвани на
разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору кандидата, биће донета
најкасније 30 дана од дана објављивања огласа, и иста ће бити објављена на огласној табли
Апотеке Гњилане у седишту управе у Ранилугу.
Изабрани кандидат биће обавештен и телефонским путем. Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави: уверење
да се против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд), не старије
од 6 месеци; уверење о (не)кажњавању (издаје
полицијска управа, не старије од 6 месеци) и
лекарско уверење о здравственој способности.
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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послате електронском поштом
биће одбачене и неће се узети у разматрање.
Опис послова за наведена радна места утврђен
је Правилником о организацији и систематизацији послова у Апотеци Гњилане.

GALENA MEDIC
26000 Панчево, Милоша Обреновића 5а
тел. 060/0994-484
e-mail: office.stojmenovic@gmail.com

Медицинско одговорно лице

за промет медицинских средстава
и вођења документације, пријем и
складиштење медицинских средстава
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, фармацеутски факултет; стручни испит. Рад у сменама, рад ван просторија
послодавца, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: 01.02.2022. Контакти са послодавцем:
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директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, Милоша Обреновића 5а, Панчево, од 9 сати сваког дана,
слањем пријаве за посао имејлом, јављање
кандидата на телефон: 060/0994-484, особа за
контакт: Иван Стојменовић. Достављање радних биографија на увид.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА
11000 Београд
Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра – техничар
(инструментарка)

на одређено време до повратка
привремено одсутне раднице,
односно окончања трудничког
боловања, породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (са просечном оценом); оверен препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; доказ
о радном искуству у струци након положеног
испита на пословима пружања здравствене
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну
карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и контакт телефоном. Пробни рад је три месеца.

Спремачица
2 извршиоца

Помоћни радник
у Одсеку исхране

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе:
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној основној школи – II степен стручне спреме (са просечном оценом); потврду издату од
стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном
искуству у струци (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца); фотокопију личне
карте или очитану личну карту (уколико лична
карта поседује чип); биографију са адресом и
контакт телефоном. Пробни рад је шест месеци.
ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима. Наведена
документа не смеју бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са
условима из овог огласа, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

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

организацији и систематизацији послова и радних мета Здравственог центра Кладово.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз захтев
подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о завршеној школи;
оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије; 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 30 (тридесет) дана од дана истека рока за подношење
пријава. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације.
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 горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за послове ___“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898

Доктор медицине

у хитној медицинској помоћи,
у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Љубовија са стационаром (бр. 169/2018,
448/2018, 114/19 и 703/2020): високо образовање на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; положен стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

Лабораторијски техничар

Возач санитетског возила у
болничким установама

у Служби за лабораторијску,
радиолошку и ултразвучну дијагностику
и специјалистичку консултативну
делатност, Одељење лабораторијске
дијагностике

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат мора да испуњава и услове у
погледу стручне спреме / образовања: завршено
средње образовање – средња саобраћајна школа одговарајућег смера, III–IV ССС (возач моторних возила); возачка дозвола Б категорије. Рад у
сменама. Опис послова: утврђен Правилником о

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија са стационаром
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020):
средње образовање, стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у звању
лабораторијски техничар.

у Возном парку,
Одељењу за техничке послове

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

Медицина

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге у Служби за правне,
економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове, на одређено
време, а најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020): основно образовање; завршен курс шивења.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас подносе следећа документа: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи која
се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне
коморе / оверену фотокопију решење о упису у
именик коморе; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију личне карте
или извод очитане личне карте; кратку личну
и радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт
телефоном и имејл-адресом. Описи послова за
сва наведена радна места уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија (са стационаром)
број 169/2018, 448/2018, 114/19 и 703/2020 и
кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија са
стационаром радним данима од 14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“. Пријаве
се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром, или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос“. Документација тражена јавним конкурсом подноси се у
затвореној коверти, затвореној на начин да се
приликом отварања исте може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. У складу са чл. 9 став. 3 Посебног
колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.
гласник РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Љубовија са
стационаром. Уколико буде потребно, кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. 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. Податке прикупља и обрађује
правна служба ДЗ Љубовија са стационаром.
Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за
пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата
ће бити објављена на веб-страници ДЗ Љубовија са стационаром www.dzljubovija.com. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације на контакт
телефон: 015/561-898 или лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен
уговор о раду у складу са Законом о раду („Сл.
гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018 – аут.
тумачење) и Посебним колективним уговор за
здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019).
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште
Војводе Путника 28
тел. 012/7160-700
e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине специјалиста
– изабрани лекар за жене

у Одсеку за здравствену заштиту жена
Опис послова: утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома
здравља Велико Градиште; обавља специјалистичке гинеколошке прегледе: узимање анамнезе, преглед дојки, гинеколошки преглед и
постављање дијагнозе, одређивање терапије,
давање упутства о лечењу, организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју
и осигурава податке за потребе здравствене
статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање,
спроводи здраствено-васпитне активности и
остварује сарадњу са кључним појединцима и
организацијама у заједници; издаје налоге за
патронажне посете, води све медицинске документације и евиденције, обавља гинеколошке
ултразвучне прегледе, обавља прегледе у саветовалишту за труднице, утврђивање старости
трудноће, термина порођаја, отвара трудничке
књижице, обавља специјалистичке гинеколошке прегледе у саветовалишту за контрацепцију:
одређивање врсте контрацептивних средстава,
даје упутства о правилној употреби, спроводи здравствену заштиту одређених категорија
становништва, односно пацијената оболелих
од болести за чију превенцију, дијагностику
и лечење је специјализован. Обавља и друге
послове предвиђене Правилником.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет – положен
специјалистички испит из гинекологије и акушерства – одобрење за самосталан рад (лиценца или решење о упису у именик Лекарске
коморе). Уз пријаву – молбу (обавезно навести
број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; уверење о положеном специјалистичком испиту; одобрење за самосталан рад
(лиценца или решење о упису у именик коморе); извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); потпуну личну
и радну биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се
вршити кореспонденција – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да није осуђиван. О потреби спровођења даљих разговора
са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор. Кандидати који не дођу на интервју неће
бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос
доноси директор. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Служба
за правне, економско-финансијске и техничке
послове Дома здравља Велико Градиште. Приликом заснивања радног односа кандидат који
се прима у радни однос дужан је да достави
лекарско уверење, доказ да није осуђиван (уве-

рење издаје МУП) и документацију претходно
наведену уз пријаву – молбу, у оригиналу или
оверене фотокопије. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“, интернет страници Националне службе за запошљавање, на
интернет страници Министарства здравља РС и
огласној табли Дома здравља. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама на писарници ДЗ Велико Градиште или путем поште на
горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. По завршеном конкурсу
предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе информације можете се обратити на телефон: 012/7160-700.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
општег смера
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара. 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21112 Нови Сад, Футошка 68
Поштански фах 37
тел. 021/547-133
e-mail: uprava@sbreum.co.rs

Оглас објављен 10.11.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра – техничар
општег смера
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног
искуства у звању медицинске сестре – техничара. 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
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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.

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

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали
Служба операционог блока
са стерилизацијом,
пробни рад од 6 месеци

Медицинска сестра – техничар
на неонатологији
Одељење неонатологије,
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера, положен стручни
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – техничара. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију лиценце, 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.).

Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
Одељење хематологије,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања

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.).

Сервирка

Одсек за припремање хране

Помоћни кувар

Одсек за припремање хране
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа; 6 месеци радног искуства на одговарајућим
пословима; предвиђен пробни рад у трајању до
6 месеци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној основној школи,
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 примају. 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.
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Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
интерна медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
Палилула
Београд, Кнез Данилова 16

пробни рад од три месеца

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
оториноларингологија
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из оториноларингологије; на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из оториноларингологије; положен стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање
три године и шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење).
Опис послова: врши превентивне и куративне
оториноларинголошке прегледе пацијената и
даје своје мишљење, врши испитивање функције вестибуларног и кохлеарног апарата на
захтев ординирајућег доктора, пружање хитне
медицинске помоћи (зауставља крварење из
носа, вађење страног тела и др.); оријентационивестибуларни преглед, аудиолошки преглед,
предлаже медикаментозну и другу терапију у
извештају о здравственом стању пацијента;
врши прегледе и даје мишљења за комисије,
по потреби, фактурише здравствене услуге које
пружа, ради и све остале послове из области
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за
свој рад.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности –
офталмологија
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање – медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и
завршена специјализација из офталмологије;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из офталмологије; положен стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: врши превентивне и куративне
офталмолошке прегледе свих популационих
група; врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије,
врши циљане офталмолошке прегледе на
захтев других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење, предлаже медикаментозну
и другу терапију у извештају о здравственом
стању пацијента, ради у комисијама са посебним програмима у складу са позитивним законским прописима, одлукама органа управљања
и директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговаран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике;
положен стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење).
Опис посла: врши и интернистичке прегледе
пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу
терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, ради у комисијама уколико је то
потребно, фактурише здравствене услуге које
пружа, ради и друге послове из области своје
струке по налогу непосредног руководиоца
и начелника службе, којима је одговоран за
свој рад.

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој делатности
пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије на основним
студијама у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из радиологије; положен
стручни испит; лиценца; извештај о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења, лиценца или решење о упису у Комору,
специјалистички испит; најмање три године и
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Опис послова: врши снимања у оквиру своје
специјалности, ултразвучне дијагностичке
прегледе и контрастне прегледе ГД-а, чита
снимке стандардне, радиографске дијагностике и мамографије и пише извештаје о нађеном
стању, одговара за употребу заштитних средстава при раду у зони јонизујућег зрачења,
фактурише пружене здравствене услуге ради
и друге послове из области своје струке по
налогу начелника службе којем је одговоран
за свој рад.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Домар (ложач)

на одређено време од шест месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен
стручне спреме, изузетно: основно образовање
и радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу ове уредбе; возачка
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дозвола Б категорије; положен испит за руковаоца парних котлова.
Опис посла: обавља све послове на ложењу,
контроли и чишћењу котлова за које је задужен, врши све мање основне поправке у објекту у оквиру својих способности и знања, самоиницијативно, на захтев руководиоца објекта и
одговорне сестре и по издатом радном налогу
од стране шефа Одељења одржавања, у току
свог радног времена више пута обилази објекат, отклања уочене недостатке а о већим кваровима обавештава непосредног руководиоца,
ради и друге послове из домена своје струке по
налогу шефа Одељења одржавања и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
За сва радна места: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа,
поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV спрат.

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

Струковни виши медицински
техничар општег смера

више или високо образовање,
за потребе Центра за грудну хирургију,
на одређено време од 12 месеци,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа
је: радно искуство у наведеној организационој
јединици здравствене установе у терцијарном
нивоу здравствене заштите. 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; као доказ радног искуства кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу у струци од стране надлежне службе установе на терцијарном нивоу здравствене
заштите. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 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
Бесплатна публикација о запошљавању

своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетско
клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273.
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
___ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања
Краљевачка 21
тел. 036/601-612

1. Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава
следеће услове за заснивање радног односа:
високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит; добијена
лиценца. Заинтересовани кандидати уз пријаву
на оглас подносе: пријаву на оглас са биографијом, оверену копију дипломе о стеченом
високом образовању; оверену копију о положеном стручном испиту; оверену копију лиценце;
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме; уверење суда да се против кандидата не
води кривични поступак, односно да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија).
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“. Пријаве доставити: поштом на адресу: Дом здравља
„Др Никола Џамић“, Врњачка Бања, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања, са назнаком „З
оглас”, лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља “Др Никола Џамић” Врњачка Бања, кабинет директора, на трећем спрату.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору кандидата биће објављена на
огласној табли, као и на званичном сајту Дома
здравља “Др Никола Џамић” Врњачка Бања.
Кандидати ће бити обавештени о донетој одлуци о избору кандидата, а приложена документација се не враћа кандидатима.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др НИКОЛА ЏАМИЋ”

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-612

1. Медицинска сестра – техничар
у амбуланти
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава
следеће услове за заснивање радног односа:
средње образовање, стручни испит; лиценца.
Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас
подносе: пријаву на оглас са биографијом, оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању; оверену копију о положеном стручном
испиту; оверену копију лиценце; уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена копија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге венчаних
(оригинал или оверена фотокопија), уколико је
кандидат променио презиме; уверење суда да
се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на
правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија). Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу “Послови”. Пријаве доставити поштом
на адресу: Дом здравља „Др Никола Џамић“
Врњачка Бања, Краљевачка 21, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком „За оглас“, лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет
директора, на трећем спрату. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о
избору кандидата биће објављена на огласној
табли као и на званичном сајту Дома здравља
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати
ће бити обавештени о донетој одлуци о избору
кандидата, а приложена документација се не
враћа кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21
тел. 036/601-612

1. Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат мора да испуњава
следеће услове за заснивање радног односа:
високо образовање: на основним студијама
првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит, лиценца. Заинтересовани кандидати
уз пријаву на оглас подносе: пријаву на оглас
са биографијом оверену копију дипломе о стеченом вишем/високом образовању; оверену
копију о положеном стручном испиту; оверену копију лиценце; уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге венчаних (оригинал
или оверена фотокопија), уколико је кандидат
променио презиме; уверење суда да се против
кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или
оверена копија). Рок за пријаву кандидата
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је 8 дана од дана објављивања огласа у листу
„Послови“. Пријаве доставити поштом на адресу: Дом здравља “Др Никола Џамић” Врњачка
Бања, Краљевачка 21, 36210 Врњачка Бања,
са назнаком „За оглас“, лично у писарницу код
техничког секретара Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, кабинет директора,
на трећем спрату. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности и у друге сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Одлука о избору
кандидата биће објављена на огласној табли,
као и на званичном сајту Дома здравља “Др
Никола Џамић” Врњачка Бања. Кандидати ће
бити обавештени о донетој одлуци о избору
кандидата а приложена документација се не
враћа кандидатима.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД
21112 Нови Сад, Футошка 68
тел. 021/547-133, 547-954

Оглас објављен 10.11.2021. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

1. Виша медицинска сестра –
техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време
због привремене спречености за рад
преко 30 дана, трудничког боловања,
породиљског боловања и одусуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне струковне / академске
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Остали услови: кандидати за радно место морају
предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на
оглас; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверена фотокопија
лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу. Напомена: у пријави на оглас,
поред осталих података, кандидат треба да
да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Пријаве са потребним доказима достављају
се поштом на следећу адресу: Улица цара
Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у
архиви Болнице са назнаком „Оглас”, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа код
Националне службе запошљавања. Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.
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ДОМ ЗДРАВЉА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

140 00 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар

на одређено време до три месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, лабораторијски техничар;
положен стручни испит; држављанство Републике Србије. Опис послова: као у Правилнику
о унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом; копија личне
карте; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); оверену копију дипломе о завршеној
средњој школи; оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и
документа којима се доказује испуњеност услова
огласа (оверене фотокопије), достављају се на
горе наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, медицинска сестра – техничар – општи смер; положен стручни испит;
држављанство Републике Србије. Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља
Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу
документацију: пријаву на оглас са кратком
биографијом; копија личне карте; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију дипломе о завршеној средњој школи;
оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном као и документа
којима се доказује испуњеност услова огласа
(оверене фотокопије), достављају се на горе
наведену адресу. Рок за подношење пријаве
је 10 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објављен у публикацији “Послови” дана
06.10.2021. године за радно место: доктор
медицине за потребе Службе за продужено
лечење и негу, на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до повратка
са трудничког, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, поништава се
у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛАСТИЧНУ, РЕКОНСТРУКТИВНУ И
ЕСТЕТСКУ ХИРУРГИЈУ
КЛИНИКА „ВАРИС“
11070 Нови Београд
Трешњиног цвета 1е
тел. 011/7704-757
e-mail: info@klinikavaris.com

Медицинска сестра

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: струковна медицинска сестра, медицинска сестра (средња стручна спрема); познавање рада на рачунару: рад у Office-у, познавање енгелског језика на средњем нивоу.
лиценца медицинске сестре; 1 извршилац са
обавезним радним искуством на одељењу
хирургије – 3 године; 1 извршилац без радног
искуства. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс путем мејла на адресу:
info@klinikavaris.com и путем телефона на број:
011/7704-757.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛАСТИЧНУ, РЕКОНСТРУКТИВНУ И
ЕСТЕТСКУ ХИРУРГИЈУ
КЛИНИКА „ВАРИС“
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1е
тел. 011/7704-757
e-mail: info@klinikavaris.com

ДОМ ЗДРАВЉА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307
тел. 014/3421-176

Доктор медицине

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време до три
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршен медицински факултет; положен стручни
испит; поседовање лиценце за рад. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити
следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом; оригинал или оверену копију
дипломе о завршеном медицинском факултету;
оригинал или оверену копију уверења о положеном стручном испиту; решење о лиценци издато
од Лекарске коморе Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на горе наведену адресу са
назнаком „За оглас – не отварати” или директно
у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014/3421-176. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се
јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему
одлучиће директор. Одлука о избору кандидата
донеће се у року од 30 дана од истека рока за
подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб-страници Дома здравља Мионица и огласној
табли Дома здравља Мионица.

Медицинска сестра –
инструментарка

на одређено време до 12 месеци
или допунски рад
УСЛОВИ: струковна медицинска сестра, медицинска сестра (средња стручна спрема); познавање рада на рачунару: рад у Office-у; познавање енглеског језика на средњем нивоу;
лиценца за медицинске сестре; 3 године радног искуства на радном месту медицинска сестра инструментарка, пожељно у пластичној
хирургији. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс путем мејла на адресу:
info@klinikavaris.com и путем телефона на број:
011/7704-757.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
СА СТАЦИОНАРОМ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Доктор медицине изабрани лекар

у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи и кућним лечењем
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као и
следеће посебне услове утврђене Правилником
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о организацији и систематизацији послова у
Дому здравља Крупањ са стационаром (број
243/18, 688/18 и 250/19): високо образовање:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра. 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит; лиценца; најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Спремачица просторија

у којима се пружају здравствене
услуге, у Служби за правне,
економско-финансијске, техничке
и друге сличне послове
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Крупањ са стационаром (број
243/18, 688/18 и 250/19): основно образовање.
Кандидати, за рад на пословима доктора медицине изабраног лекара, уз пријаву на оглас подносе следећа документа: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету, оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе (оверена фотокопија
решења о упису у именик коморе), доказ о радном искуству у звању доктора медицине, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопију личне карте или извод очитане личне карте, кратку личну и радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном
и мејл-адресом.
Кандидати за рад на пословима спремачица
просторија у којима се пружају здравствене
услуге уз пријаву на оглас, подносе следећа
документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним огласом (основна школа), уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте или извод очитане личне карте.
ОСТАЛО: Описи послова за сва наведена радна
места уврђени су Правилником о организацији и
систематизацији послова Дома здравља Крупањ
са стационаром (број 243/18, 688/18 и 250/19)
и кандидатима су доступни на увид у просторијама правне службе Дома здравља Крупањ са
стационаром радним данима од 12 до 13 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа за пријем у радни однос
у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично у просторијама правне службе Дома здравља Крупањ
са стационаром, или поштом на адресу: Дом
здравља Крупањ са стационаром, Владе Зечевића 61, 15314 Крупањ, са назнаком “Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Документација тражена јавним конкурсом подноси се
у затвореној коверти, затвореној на начин да
се приликом отварања исте може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. У складу са чл. 9 став 3 Посебног
колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.
гласник РС”, 96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се пријавили за наведена радна места, доноси директор Дома здравља Крупањ са
стационаром. Уколико буде потребно, кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани
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на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. 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. Податке прикупља и
податке обрађује правна служба Дома здравља
Крупањ са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб страници Дома здравља Крупањ са
стационаром: www.dzkrupanj.com. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон:
015/7581-588 или лично у просторијама правне
службе Дома здравља Крупањ са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен уговор о раду у складу са Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-УОС, 113/2017 и
95/2018 – аут.тумачење) и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019).
Магистар фармације – медицински биохемичар
на одређено време до повратка запослене са
трудничког, породиљског и боловања ради неге
детета, а најдуже 36 месеци, за рад у Служби
за специјалистичко-консултативну делатност са
лабораторијском, радиолошком и ултразвучном
дијагностиком, Одељење лабораторије
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Крупањ са стационаром (број
243/18, 688/18 и 250/19): високо образовање:
на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра. 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца; најмање 6 (шест) месеци
радног искуства у звању магистар фармације –
медицински биохемичар. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа
документа: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о завршеном фармацеутском факултету; оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оригинал или
оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе / оверена фотокопија решења о упису у именик коморе; доказ о радном искуству
у звању магистар фармације медицински биохемичар; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); фотокопију личне карте
или извод очитане личне карте; кратку личну
и радну биографију (ЦВ) са адресом и контакт
телефоном и мејл-адресом.
ОСТАЛО: Описи послова за сва наведено радно место уврђени су Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Крупањ са стационаром (број 243/18, 688/18
и 250/19) и кандидатима су доступни на увид
у просторијама правне службе Дома здравља
Крупањ са стационаром, радним данима од 12
до 13 часова. Рок за пријаву кандидата је 8
дана од дана објављивања огласа за пријем у
радни однос на одређено време у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично, у просторијама правне службе Дома здравља Крупањ са ста-

ционаром, или поштом на адресу: Дом здравља
Крупањ са стационаром, Владе Зечевића 61,
15314 Крупањ, са назнаком “Пријава на оглас
за пријем у радни однос”. Документација тражена јавним конкурсом подноси се у затвореној
коверти, затвореној на начин да се приликом
отварања исте може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
У складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”,
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су се
пријавили за наведено радно место, доноси
директор Дома здравља Крупањ са стационаром. Уколико буде потребно кандидати који су
се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. 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. Податке прикупља и
податке обрађује правна служба Дома здравља
Крупањ са стационаром. Кандидати ће бити
обавештени о избору најкасније у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб-страници Дома здравља Крупањ са
стационаром: www.dzkrupanj.com. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације на контакт телефон
015/7581-588 или лично у просторијама правне
службе Дома здравља Крупањ са стационаром. Са изабраним кандидатима биће закључен
уговор о раду на одређено време у складу са
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– УОС, 113/2017 и 95/2018 – аут.тумачење) и
Посебним колективним уговор за здравствене
установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019).

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПАРАЋИН
35250 Параћин, Крагујевачка 4

Доктор медицине

на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са
одсуства ради неге детета до 2 месеца,
у ОЈ Центра за социјални рад „Параћин”
– Домско одељење за смештај одраслих
и старијих лица „Извор” у Извору
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару;
положен стручни испит, лиценца у складу са
прописима којима се уређује област послова
здравствених радника; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
Опис послова: организује и спроводи здравствену заштиту корисника; врши здравствени преглед корисника и контролу спровођења терапије;
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ординира терапију и врши препис лекова на
основу налога лекара других специјалности
путем рецепата; обавља систематске прегледе корисника; учествује у пријему корисника и
обавља систематске прегледе новопримљених
корисника; води потребну медицинску документацију; обавештава службу социјалног рада о
промени стања код корисника; сарађује са свим
радним јединицама и службама, као и са лекарима специјалистима по питању статуса и третмана корисника из области свог рада.

и непотпуне пријаве се не узимају у обзир. Пријаве са свим потребним прилозима се достављају на горенаведену адресу. Конкурс ће бити
објављен и у дневном листу „Дневник”.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; лиценцу; извод
из матичне књиге рођених; кратку биографију
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. 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 кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор уколико су потребне
додатне информације које могу бити важне за
доношење одлуке о пријему. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс – не отварати”. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве,
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По
завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 035/564-712.

на мандатни период
од четири године

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
24420 Кањижа
Алеја кестенова 14

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: држављанин Републике Србије; да је
стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких економских или медицинских наука;
остварило најмање пет година радног искуства
у струци; са општом здравственом способношћу; некажњавано за кривична дела због којих
може бити разрешено у складу са Законом.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је
приложити: 1. уверење о држављанству, 2.
доказ о стручној спреми у оригиналу, односно оверену фотокопију, 3. потврду о радном
искуству, 4. доказ да кандидат није осуђиван за
кривично дело (потврда МУП Републике Србије
и суда надлежног по месту пребивалишта кандидата); 5. програм рада за мандатни период,
6. биографију, 7. очитану личну карту; 8. уверење о здравственој способности; 9. сертификат о
познавању корпоративног управљања; 10. сертификат за руководиоца финансијског управљања и контроле. Докази под редним бројевима
1, 3 и 4 не могу бити старији од шест месеци.
Сви докази морају бити у оригиналу или оверене копије. Предати документи ће бити задржани. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ
25250 Оџаци, Кнез Михајлова 41
тел. 025/5742-048

Директор

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПРИБОЈ

на мандат од четири године

31330 Прибој, 12. јануара 114
тел. 033/2452-253, факс: 033/2451-142

Директор

УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и има најмање
пет година радног искуства у струци. Уз пријаву
на конкурс, са радном биографијом, кандидат
је дужан да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши именовање, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
потврду о радном искуству у струци, уверење
о држављанству, уверење да није осуђиван
и да се против њега не води кривични поступак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у листу “Послови”, а пријаве на
конкурс могу бити послате поштом или предате непосредно у Центру за социјални рад Прибој сваког радног дана од 8 до 15 часова, на
горе наведену адресу. Неблаговремено поднете
пријаве и пријаве без потребне документације
неће се разматрати.

ОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВА ВАРОШ
31320 Нова Варош
Карађорђева 34
тел. 033/62-880

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са радном
биографијом, кандидат за директора подноси
и програм рада за мандатни период на који се
врши избор и прилаже конкурсну документацију – доказе о испуњавању општих и посебних услова (уверење о држављанству, извод
из МКП, оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење
о радном икуству у струци и уверење да није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак). Рок за подношење пријаве
(поштом или непосредно Центру) је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених Законом
о раду, треба да испуњава и следеће посебне
услове: да је држављанин Републике Србије,
да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник, да има најмање пет
година радног искуства у струци и да поседује
организационе, комуникационе и менаџерске
вештине, да није осуђиван и против њега се не
води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним органима. Кандидат уз пријаву мора да поднесе
следеће документе, у оригиналу или у овереној
копији: пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о одговарајућој
стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе), потврда о радном искуству у
струци, уверење да није осуђиван и уверење
да се против њега не води кривични поступак
односно да није стављен захтев за спровођење
истраге или одређених истражних радњи, да
није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној дужности. Кандидат уз
прописану документацију дужан је да поднесе и програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње тећи
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом, доставити на
адресу: Центар за социјални рад „Оџаци”, 25250
Оџаци, Кнез Михајлова 41, са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора ЦСР Оџаци“. Конкурса је објављен и на интернет презентацији Центра за социјални рад Оџаци. Све
додатне информације могу се добити на телефон: 025/5742-048.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
24321 Мали Иђош
тел. 024/4731-434

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година радног искуства у струци, да
није под истрагом и да се против њега не води
кривични поступак, да није осуђиван, да поседује организаторске способности.
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Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству у струци, радну биографију, уверење да није под истрагом и да се против њега
не води кривични поступак, уверење да није
осуђиван. Уз прописану конкурсну документацију кандидат подноси и Програм рада за мандатни период на који се врши именовање. Рок
за подношење пријава је 15 (петнаест) дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом слати на адресу Центра за
социјални рад општине Мали Иђош, са назнаком “За конкурс за именовање директора“.

Пољопривреда
НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У ПОЉОПРИВРЕДИ ДОО
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Менаџер експлоатације, текућег и
инвестиционог одржавања
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер
менаџмента или агроекономиста; радно искуство годину дана; да кандидат поседује Б
категорију (Б1, Б), Ф и М категорију; сертификат у вези са безбедном применом пестицида и руковање прскалицама. Кандидати
треба да испуњавају и услове утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018).
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава по овом
конкурсу је 8 дана од дана објављивања. Уз
пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњености услова по овом огласу и биографске податке. Пријаве достављати на адресу: Нове технологије у пољопривреди д.о.о. (за
конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

Индустрија и грађевинарство
„AKO INTERNATIONAL“ DOO

Благотин 6, Белушић
35260 Рековац
e-mail: bojana.sekulic@akorecycle.com

Електричар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен сручне спреме, електросмера, најмање 1 година радног искуства на истим
пословима. Посебни услови: познавање савремених трендова и нових технологија у раду
са електричном опремом и уређајима, самосталност и инвентивност у раду, основни ниво
језичке и висок ниво математичке писмености.
Опис послова: Поставља електричне инсталације, обавља послове текућег одржавања
електроинсталација у објекту и производне
опреме, обавља послове руковања трафо-станицом (уколико поседује прописани сертификат за ову врсту посла), отклања кварове, обавештава надлежног дистрибутера електричне
енергије о интервенцијама када је то потребно,
поставља и одржава електроводове и остале
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електроуређаје, поставља и поправља електроинсталације у постројењу и на опреми, одржава хигијену радног места, прибора и алата
које (и) користи при раду, води евиденцију о
извршеним активностима одржавања, саставља
дневни извештај о раду и потрошњи материјала, врши ремонт и реконструкцију електроделова постојеће инсталације и опреме, користи
и разуме техничку документацију, превентивно
ангажовање на пословима електроодржавања
у складу са правилима струке и препорукама
произвођача опреме, рукује опремом за рад,
односно за обављање послова радног места
на које је распоређен, обавља послове ручне
манипулације теретом и одржава радно места
и радну околину уредном, проходном и чистом,
обавља и послове који захтевају рад на висини,
када је то неопходно (уз поштовање законом
прописаних услова за рад на висини), придржава се прописаних мера безбедности и здравља
на раду, заштите животне средине и заштите
од пожара, користи личну заштитну опрему у
складу са Актом о процени ризика за наведено
радно место и води рачуна о њеној исправности
и обавља и друге послове по налогу свог непосредног руководиоца (надзорник производне
линије).
Одговорност: одговара за квалитет извршеног посла, за поштовања правила и прописаних процедура рада и коришћења опреме
и алата којима рукује, за правилно руковање
опремом и алатом, као и за благовремено извршавање послова, за правовремену реакцију
и отклањање свих недостатака који спадају у
домен његове стручне оспособљености, свој
рад, квалитет и уредност у обављању послова
одговара свом непосредном руководиоцу (надзорник производне линије).

Механичар индустријских машина
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III степен
образовног профила – механичар, најмање
3 године на истим или сличним пословима.
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office), напредни ниво математичке
и језичке писмености, висок ниво мануелне
спретности, возачка дозвола Б категорије.
Опис посла: сервисира и установљава квар на
машини, интервенише и демонтира уређај и
дужан је да склопи и промени део који не дозвољава нормално функционисање машине, прави планове текућег одржавања опреме, уређаја
и машина, врши превентивно и корективно
одржавање индустријских машина, прати рад
индустријских машина, спроводи машинску
обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина, врши контролу
и испитује исправност машина прилагођавајући
их за услове у којима се користе, врши преглед
индустријских машина после рада и уклања
било какве потенцијалне претње које би могле
да оштете или угасе машину током рада, евидентира утрошак материјала, резервних делова
и потрошних средстава приликом спровођења
својих активности, евидентира време застоја за
сваку јединицу производне опреме, учествује у
изради плана требовања алата, материјала и
резервних делова за потребе одржавања, рукује опремом за рад, односно обављање послова
радног места на које је распоређен, примењује
нове технологије које повећавају економску
ефикасност Друштва, обавља послове ручне
манипулације теретом и одржавање радног
места и радне околине проходним, уредним и
чистим, обавља и послове који захтевају рад
на висини, када је то неопходно (уз поштовање
законом прописаних услова за рад на висини),
придржава се прописаних мера безбедности и
здравља на раду, заштите животне средине и

заштите од пожара, користи личну заштитну
опрему у складу са Актом о процени ризика за
наведено радно место и води рачуна о њеној
исправности и врши и друге послове по налогу непосредног руководиоца (надзорник производне линије). Одговорност: За квалитетно
и благовремено обављање послова одговара
свом непосредном руководиоцу (руководилац
у прерађивачкој индустрији), као и надзорнику
производне линије.

ЗТР “БРАЋА МАРИЋ”
32000 Чачак, Драгише Мишовића 169
тел. 065/2351-908
e-mail: vanjamaric@mts.rs

Помоћни радник у производњи
собних врата
5 извршилаца

Монтер собних врата
5 извршилаца

Руковалац столарским машинама
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати имају завршену основну школу; предност имају кандидати са радним искуством на наведеним пословима. Рад се
обавља у једној смени. Послодавац обезбеђује
смештај за кандидате са пребивалиштем ван
Чачка. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт тел. 065/2351-908 или шаљу радну биографију на e-mail: vanjamaric@mts.rs. Особа за
контакт Вања Марић.

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Милутина Миланковића 1
тел. 065/2377-535
е-mail: nikola@energorazvoj.rs

Хидрауличар/механичар
место рада: Врчин

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом
занимању; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла
или да се јаве на контакт телефон послодавца.

ДМВ ИНДУСТРИЈСКИ КОНТРОЛНИ
СИСТЕМИ ДОО
18000 Ниш, Краљевића Марка бб

Магационер

на одређено време
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на
занимање. Заинтересовани кандидати пријаве
шаљу на мејл-адресу: posao@dmv.rs.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Култура и информисање
СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Стевана Сремца 4
тел. 069/5170-055
e-mail: sremac1855@gmail.com

Организатор културних активности
УСЛОВИ: средња стручна спрема – гимназија,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет);
стручне способности, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна
оспособљеност за рад на радном месту – увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и
приложене доказе и усмено путем разговора са
кандидатом; знање из следећих области, усмено и путем разговора и то познавање: Закона о култури („Сл. гласник РС“, број 72/2009,
13/2016 и 30/2016 – исправке, 6/2020, 47/2021
и 78/2021); оспособљеност за рад на рачунару
– усмено и писмено; вештина комуникације –
усмено, путем разговора.
Опис послова: Припрема и организација програма и манифестација СКЦ, организација
књижевних вечери, уређивање публикација и
издања СКЦ, одговорност за рад и функционисање зграде СКЦ, примање поште, завођење
улазних рачуна и њихово контирање, израда
захтева за средства ка локалној самоуправи,
плаћање улазних рачуна (израда вирмана и
достава истих), организација свих културних
дешавања у згради СКЦ, организација свих културних дешавања ван зграде СКЦ (без хора и
фолклора), сачињавање ауторских уговора за
учеснике програма, исплата хонорара по ауторским уговорима, кореспонденција са Општином, израда свих извештаја по захтеву локалне
самоуправе и достављање истих, израда плана
рада СКЦ, израда извештаја о раду СКЦ, присуствовање седницама УО и израда записника са
истих, учествовање у изради финансијског плана СКЦ, кореспонденција са књиговођом, припрема докумената за књижење, израда апликација за разне конкурсе за набавку опреме,
ношњи и и костима.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом доставити лично или послати препорученом пошиљком
на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање радног места организатор културних активности“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Слађана Бабин, телефон: 069/5170-055, e-mail:
sremac1855@gmail.com. Рок за подношење
пријава на јавни конкурс је 8 дана. Рок почиње
да тече од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у новинама „Послови”. Докази који
се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству; извод из матичне
књиге рођених; пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, имејл). Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место назначене вештине и знања
биће проверене у просторијама пословне зграде СКЦ „Стеван Сремац” након истека рока за
подношење пријава, о чему ће кандидати бити
обавештени писменим путем. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
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пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или овереној
фотокопији, биће одбачене.

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СТЕФАН НЕМАЊА”
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 069/699-205

Уредник програма
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на студијама (основне академске / специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање почев од 7. октобра 2017. године; на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до
7. октобра 2017. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; знање рада на рачунару, знање страног језика, најмање три године
радног искуства.
Опис послова: уређује програме и самостално
израђује планове и програме рада; одговоран
је за организацију, координацију и руковођење,
пројектима/програмима поливалентног центра
за културу у земљи и иностранству; предлаже
стратегије рада и развоја програма и активности установе; припрема програм рада установе и учествује у припреми финансијских планова као и извештаја; сачињава апликације
за учешће на конкурсима за финансирање и
подршку програма из области деловања поливалнетног центра и стара се да на друге доступне начине (спонзорства, донаторства и др.),
обезбеди финансијска средства за реализацију
програма; пише ауторске текстове за каталоге, програме и медије; предлаже и реализује
маркетиншке активности и активности везане за односе са јавношћу установе; предлаже
и активно формулише и реализује едукативне
програме из делокруга свог рада; активно
сарађује у тимовима и органима установе (саветима, колегијумима, као селектор или члан
жирија и др.); сарађује и креативно реализује
програме/пројекте са партнерским институцијама у свим секторима – институцијама из свих
области културе и других области друштвеног
живота значајних за реализацију програма у
земљи и иностранству; ефикасно комуницира и
ради у интердисциплинарном и мултимедијалном националном и међународном окружењу;
сачињава листу захтева у вези с техничком
реализацијом програма; планира, надгледа
и реализује све фазе и сегменте реализације
програма / пројекта; прати кретања на домаћој
и међународној сцени теорије и праксе уметности, културе и свих релевантних области за
профил поливалентног центра. Обавља и друге послове и задатке по налогу директора и за
свој рад одговоран је директору.
ОСТАЛО: У изборном поступку оцењиваће се
стручна оспособљеност кандидата кроз поднету документацију и провера понашајних компетенција и интервју са комисијом. Интервју
са комисијом ће се одржати са кандидатом са
листе кандидата, а по позиву од стране комисије након истека рока за пријаву на конкурс.
Пријаве на конкурс подносе се у року од 10
дана почев од дана објављивања конкурса на
огласној табли и сајту Културно-туристичког
центра „Стефан Немања” Лапово и периодичном издању огласа организације надлежне за
послове запошљавања. Пријава уз потребну
документацију подноси се на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
попуњавање слободног извршилачког радног

места”. Докази које прилажу уз пријаву на конкурс: пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања; диплома о стеченој стручној спреми; потврда о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство); сертификат о познавању страног језика (енглески
језик); фотокопија личне карте / очитана личне
карте; уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног
органа да се против лица не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци). Сви тражени докази уз пријаву достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији. Сва додатна о обавештења о конкурсу и условима могу се добити од в. д. директора Бојане Станковић, број
телефона: 069/699-205 или на имејл-адресу:
ktcsnlapovo@gmail.com. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
биће одбачене.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18230 Сокобања, Алексе Маркишића 1

Дипломирани библиотекар
радно место библиотечкоинформациони део

Опис послова: Учествује у изради планова и
програма рада Библиотеке, учествује у изради извештаја о раду Библиотеке, осмишљава и
руководи пројектима у библиотечко-информационој делатности, креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне збирке и
базе података. Организује, спроводи и обавља
послове набавке библиотечко-информационе
грађе и извора, обрађује све облике библиотечко-информационе грађе и извора, врши
редакцију каталога, креира и спроводи набавну
политику библиотеке попуњавањем фондова свим видовима набавке и формира и води
посебне збирке, води регистре и ради на пословима заштите старе и ретке библиотечке грађе.
Омогућава корисницима приступ библиотечко-информационој грађи и изворима у библиотеци и на даљину и израђује концепцију, организује и спроводи едукативну и стручну помоћ
корисницима. Води статистику и евиденције;
анализира, прати стање и предлаже мере за
унапређењеде латности; утврђује и спроводи
концепцију чувања и ревизије библиотечко-информационе грађе и извора; планира, организује и реализује програм односа са јавношћу;
информише кориснике, друга заинтересована
лица у вези са Библиотеком, њеним услугама
и фондовима; прати, предлаже и уводи иновације у циљу побољшања набавке библиотечке
грађе, врсте и квалитета услуга, ради са корисницима, контролише стање фонда, селектује и
издваја књиге за расход, учествује у набавци и
стара се о функционисању рачунарске и друге опреме у читаоници. Планира, организује и
реализује културно-образовне програме Библиотеке; прикупља, обрађује и чува документацију и води статистику о културним програмима библиотеке; уређује податке и текстове
за објављивање на сајту, друштвеним мрежама
и у медијима, прати издавачку делатност као
и стручну, дневну и другу штампу. Обавља и
све остале сродне послове и послове који су у
директној вези са функционисањем Библиотеке или произилазе из горе наведених послова.
За свој рад одговоран је директору.
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Наука и образовање

УСЛОВИ: 1. образовање: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне, специјалистичке академске)
по пропису који уређује високо образовање
почев од 7. октобра 2017. године; на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање почевод
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; или на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо
образовање, почевод 10. септембра 2005. године; 2. врста стручне спреме: високо образовање
свих струка; 3. најмање једна година радног
искуства у библиотечко-информационој делатности; 4. посебни услови: стручно звање дипломирани библиотекар/виши дипломирани библиотекар; знање рада на рачунару; знање страног
језика. У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о библиотечко-информационој делатности – писмено; стручна оспособљеност – усмени разговор; вештине – познавање
рада на рачунару – практична провера (рад на
рачунару). Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”. Лице задужено
за давање обавештења о јавном конкурсу –
Јелена Стојановић, телефон: 018/830-251 или
sbbiblioteka@mts.rs. Пријаве са документацијом
доставити препорученом пошиљком на горенаведену адресу са назнаком: „За јавни конкурс
за попуњавање радног места –дипломирани
библиотекар”. На полеђини коверте кандидат
је у обавези да упише телефон или електронску пошту на коју ће бити обавештен о изборном поступку, или предати лично у библиотеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са радном биографијом; диплома
о стеченој стручној спреми, оргинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; уверење/потврда о стеченом радном
искуству у библиотечко-информационој делатности.; уверење о положеном стручном испиту у библиотечко информационој делатности,
оринал или оверена фотокопија; сертификат,
потврда о знању страног језика и познавања
рада на рачунару или оверена фотокопија
индекса из кога је видљиво да је кандидат
положио испите из страног језика и информатике; оргинал уверење надлежног суда да се
против кандидата не води кривични поступак
(са датумом издања не старијим од шест месеци); оргинал уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван за кривично дело (са
датумом издања не старијим од шест месеци);
уверење о здравственој способности. Провера
оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку. Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, назначене вештине и
знања биће проверена у просторијама Народне
библиотеке „Стеван Сремац” Сокобања, Алексе
Маркишића 1, Сокобања, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени телефонским
путем или електронском поштом на бројеве или
адресе које су навели у пријави. Очекивани дан
провере је трећи радни дан након коначности
решења о одбацивању пријава. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. д.
директора Народне библиотеке „Стеван Сремац” Сокобања. Конкурс се објављује на огласној табли Народне библиотеке „Стеван Сремац”
Сокобања и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

БЕОГРАД
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством – наставник клавира
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 27/18 –др.
закони и 6/20). Степен и врста образовања мора
бити у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2013, 2/17, 9/19, 1/20,
9/20 и 18/20). Кандидат мора: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и вапитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 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 у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни
формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз попуњен пријавни формулар, поред
радне биографије, кандидати, у оригиналу или
овереној фотокопији, прилажу: диплому о стеченом одговарајућем образовању, са исправом
коју издаје високошколска установа, а којом
кандидат доказује да је стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сагласно члану 142 Закона о основном
образовању и васпитању; доказ о неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно члану 139
ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (извод из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика за кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о
раду, кандидати подносе и доказ о испуњености
услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђевић” Београд,
Ватрослава Јагића 5, радним даном од 10 до
12 часова или се шаљу поштом – обавезно са
повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством – наставник виолине
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 27/18
– др. закони и 6/20). Степен и врста образовања мора бити у складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника
у основној музичкој школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, број 18/2013, 2/17,
9/19, 1/20, 9/20 и 18/20). Кандидат мора: 1) да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и вапитања; 2) да има психичку, физичку и здравствену 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, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
17.11.2021. | Број 960 |
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технолошког развоја. Уз попуњен пријавни
формулар, поред радне биографије, кандидати,
у оригиналу или овереној фотокопији, прилажу:
диплому о стеченом одговарајућем образовању,
са исправом коју издаје високошколска установа, а којом кандидат доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сагласно члану 142 Закона
о основном образовању и васпитању; доказ о
неосуђиваности за кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно
члану 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ (извод из казнене
евиденције МУП-а Републике Србије, не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика за кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће образовање. Пре
закључења уговора о раду, кандидати подносе и доказ о испуњености услова из члана 139
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима). Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неправовремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђевић” Београд, Ватрослава Јагића 5,
радним даном од 10 до 12 часова, или се шаљу
поштом – обавезно са повратницом, уз назнаку
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Батајница
Земун, Браће Михајловић Трипић 2

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
за наставника, васпитача и стручног сарадника
основне школе и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021): а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, 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. год;
лице из подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3)
да лице није правноснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије;
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5) знање српског језика: кандидат, наставник
или стручни сарадник, мора имати стечено
средње, више или високо образовање на српском језику или имати положен испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља
школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, оверену фотокопију
дипломе о завршеним мастер академским студијама, односно оверену фотокопију дипломе
о завршеним студијама у четворогодишњем
трајању, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи за
кандидате који нису приправници); 3. уверење
о држављанству, оверена фотокопија; 4. извод
из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; 5. уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном судском пресудом за кривична
дела из тачке 3) услова конкурса, не старије
од 6 месеци; 6. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Знање 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 српском
језику. Решење о избору кандидата доноси Конкурсна комисија у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, а након
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Основна школа „Бранко Радичевић” у Батајници, као
руковалац подацима о личности, предузимаће
све потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног и мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити на адресу: Основна школа
„Бранко Радичевић”, 11273 Батајница, Браће
Михајловић Трипић 2.

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити кратку радну
биографију (ЦВ), а остатак захтеване документације припремити и доставити приликом
заказаног разговора са пријављеним кандидатом. Пријаве се достављају путем имејл-адресе: office@sopothill.rs. У својеручно потписаној
пријави (скенирани документ) обавезно уписати адресу становања (пребивалишта/боравишта), имејл-адресу и контакт телефон. По
разматрању поднетих пријава, кандидати који
испуњавају захтеване услове и који, по процени оглашивача, највише одговарају потребама
истог, биће позвани на разговор, ради утврђивања појединости од значаја за избор, односно
ради детаљнијег упознавања са условима ангажовања на пословима за које су конкурисали.
О времену и месту одржавања састанка у описаном смислу, кандидати ће бити благовремено обавештени, коришћењем контакт-података које достављају у пријави. Неодазивање на
упућени позив на разговор у наведеном смислу
представља разлог за одустанак од даљег разматрања пријаве кандидата. Постоји могућност
закључења уговора о извођењу наставе/допунског рада, односно могућност радног ангажовања, у складу са законом.

4. Стручни сарадник – психолог

Кандидати за радна места 1 и 2: на заказани разговор по претходно поднетој пријави,
сходно претходно изнетим појашњењима, треба
да доставе доказе о испуњености услова како
је наведено у наставку. Кандидат треба да достави доказе о испуњености следећих услова:
1) да има одговарајуће високо образовање у
складу са важећим Законом о основама система
образовања и васпитања и другим релевантним
прописима за радно место за које конкурише, 2)
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 човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 3) да има држављанство Републике Србије; 4) да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Пре закључења уговора о (радном) ангажовању, у складу са законом, изабрани кандидати
треба да доставе доказ о томе да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима. Кандидати су дужни да,
уз својеручно потписану пријаву која садржи
податке о конкретном послу / радном месту за
који(е) се конкурише, приликом достављања
исте на наведену имејл-адресу поднесу кратку
биографију (ЦВ). За заказани разговор, о коме
ће кандидати бити благовремено обавештени, дужни су да припреме и понесу: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која
није старија од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених, а за венчане и извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о неосуђиваности оригинал, или оверена фотокопија, не старије од
шест месеци. Доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику, а доказ о томе треба да буде
издат од стране високошколске установе.

Рок за достављање пријава заинтересованих
лица је до 01.01.2022. године. Пријаве које су
примљене након истека наведеног рока неће се
узимати у разматрање.

Кандидати за радна места 3 и 4: на заказани разговор по претходно поднетој пријави,
сходно претходно изнетим појашњењима, треба да доставе доказе о испуњености услова

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР
„SOPOT HILL”
Сопот
Београд, Љубе Давидовића 12

1. Професор (наставник) разредне
наставе
2. Професор (наставник) предметне
наставе – другог страног језика:
шпански језик
за 30% радног времена

3. Стручни сарадник – педагог
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како је наведено у наставку. Кандидати су
дужни да на заказани разговор, поред кратке
биографије (ЦВ), која се подноси уз пријаву на
напред описан начи, поднесу следеће: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, која није старија
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених, а за венчане и извод из матичне књиге
венчаних (оригинал или оверена фотокопија);
податке о радном искуству / радном стажу на
обављању послова који одговарају пословима
за које конкурише, са одговарајућим доказима
(фотокопија радне књижице / уговор (и) о раду
са потврдом послодавца о томе да су послови за које је лице било ангажовано обављени
стручно, квалитетно, у складу са прописима и
правилима струке за ову врсту посла, или други
одговарајући доказ којим се на несумњив начин
доказује да је кандидат оствари радни стаж у
трајању које наводи у пријави на одговарајућим
пословима).
ОСТАЛО: Послодавац задржава право да од
кандидата захтева доказивање других (додатних) услова у складу са одредбама важећег
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и других релевантних прописа, као и
да селекцију и избор кадрова врши у складу са
релевантним прописима. Ближе информације
могу се добити слањем поруке на имејл-адресу: office@sopothill.rs, или путем телефона:
063/404-304, особа за контакт: Галина Попов
Пантелић.

ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд
Митрополита Петра 8

1) Наставник српског језика и
књижевности
са 30% радног времена

2) Наставник енглеског језика и
пословног енглеског језика
са 30% радног времена

3) Наставник историје
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају
услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања (чл. 139) и Правилником о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама, односно да имају: одговарајуће образовање; психофизичку и здравствену способноста за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 (три) месеца.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о дражвљанству Републике
Србије; оригинал или оверену фотокопију о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
административног службеника школе и путем
телефона: 011/8126-221 и 066/8126-221. Конкурс је отворен до 30.11.2021. године. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН
– НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд
Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник у звање доцент (реизбор)
или ванредни професор за ужу
научну област Економске науке
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцент (реизбор)
или ванредни професор за ужу
научну област Политиколошке науке
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцент (реизбор)
или ванредни професор за ужу
научну област Безбедносне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких наука, правни факултет, економски факултет, факултет безбедности, војна
академија или факултет организационих наука,
докторат из области за коју се бира, објављени стручни, односно научни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Сарадник у настави и заснивање
радног односа за уже
научне области Политичке и
безбедносне науке
на одређено време од 1 године
4 извршиоца

УСЛОВИ: факултет политичких наука, факултет
безбедности, војна академија, студент мастер
академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам и смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
прописани су Законом о високом образовању
и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса (оверене копије
диплома, списак научних и стручних радова),
достављају се на наведену адресу Факултета
или електронски на e-mail: office@fdb.edu.rs.
Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације, предмет Теорија
физичке културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама трећег степена
(докторске академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.9.2005.
године, односно стечен научни назив доктора
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године. Кандидати треба
да имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне радове од значаја за развој
науке, у ужој научној области у међународним
или водећим часописима са рецензијама, да
имају оригинално стручно остварење, руковођење, односно учешће у научним пројектима,

објављен уџбеник или монографију, практикум
или више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, у складу
са прописима којима је уређена област високог образовања. Кандидати треба да испуне
и друге услове прописане одредбама Закона о
високом образовању, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Статута Факултета, Правилника
о организацији и систематизацији послова на
Факултету и Правилника о начину, поступку и
ближим условима стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна документација: pријава на конкурс, биографија, списак објављених научних
радова, оригинал радови, фотокопије диплома
о завршеним претходним степенима студија са
просечном оценом и стеченом научном називу
доктора наука из одговарајуће научне области,
потписана изјава о изворности (преузети са
сајта Универзитета у Београду http: //www.
bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici/
nastavnicobrazac 5). Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића
156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142

Наставник предметне наставе –
психологија

са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
на послове са којих је распоређен

Наставник предметне наставе –
изборни програм Здравље и спорт

са 65% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
на послове са којих је распоређен

Наставник предметне наставе –
математика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до истека мандата вршиоцу дужности
директора школе
УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији, за наставнике који
изводе образовно-васпитни рад и да имају
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни
испит за лиценцу; 2) да 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
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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; 4) да
имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
који су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. 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. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење (оригинал или
оверену фотокопију) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање – издато од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), ЦВ. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом
подносе се непосредно или путем препоручене
поште на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос за (навести радно
место)“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
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. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISAЊE.doc), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи искључиво
путем поште на наведену адресу, са назнаком
радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања,
као и посебне услове прописане Правилником о
организацији и систематизацији радних места.
Уз пријавни формулар кандидати достављају:
доказ о стручној спреми; уверење о држављанству; 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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (податке из казнене
евиденције издаје МУП). Доказ да лице није
осуђивано не може бити старији од 6 месеци.
Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да
достави лекарско уверење.

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

Наставник физичког васпитања

на одређено време до истека мандата
директору школе
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни
гласник РС” бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18,
7/19, 2/20, 3/20, 14/20 и 1/21) и да испуњава
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају следећу документацију:
диплому; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику; доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела давања или примања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Сви наведени докази саставни су део пријаве на конкурс и не могу бити

старији од 6 месеци, а могу се доставити оригинали или оверене копије. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс
доставити на адресу школе, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За додатне информације можете се обратити секретару
школе на тел. 011/8231-366.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА
АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12

Наставник у наставном звању
редовни професор, из уже научне
области Економија и финансије
Наставник у наставном звању
доцент, из уже научне области
Економија и финансије
2 извршиоца

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
11080 Земун, Крајишка 34

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19, 6/20): 1) да има одговарајуће
високо образовање 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,
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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 осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад, 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 пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: 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. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата – извештај просветног саветника
(ако надзор није вршен, оверену изјаву кандиБесплатна публикација о запошљавању

дата о томе); а уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе – доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (ако вредновање није вршено, оверену изјаву кандидата
о томе); 11. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби, поседовању организационих способности и кратким
прегледом програма рада за време мандата
директора школе; 12. фотокопију личне карте,
односно очитану личну карту; 13. 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, 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. Министар 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, преко телефона
011/2194-454.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд – Палилула
Патриса Лумумбе 5

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2021/2022. године
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Арчибалд Рајс”: IV степен стручне спреме; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ђацима и
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ
доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање

таквих документа о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад); да су завршили обуку за педагошког асистента (завршен
прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине); да знају
ромски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије; биографију (ЦВ); доказ о одговарајућем образовању;
(оверене копије дипломе 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
упородици, 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 (које издаје МУП, оригинал или оверена копија, да није старије од 6
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (да није старије од 6 месеци, оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге
рођених (да није старије од 6 месеци, оригинал
или оверена копија); доказ о похађању обуке
за педагошког асистента (оверену потврду, да
није старија од 6 месеци); доказ о знању ромског језика (оверено уверење, да није старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
знање нису стекли на српском језику. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса достављају се поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у школи,
радним данима од 08 до 14 часова. Контакт
телефон: 011/2772-563.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Београд, Булевар војводе Бојовића 2

Оглас објављен 27.10.2021. године, у публикацији „Послови“ (број 957), поништава се за
радно место: руководилац обуке особља које
пружа услуге земаљског опслуживања.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
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. Учесници конкурса подносе: 1. пријаву на
конкурс у три штампана примерка, 2. оверену
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фотокопију или оверен препис дипломе у једном примерку, 3. 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), 4. радну
биографију на прописаном обрасцу 2 (са сајта
Факултета) у три штампана примерка, 5. електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, 6.
пет до 10 оригиналних радова и пројеката из
уже уметничке области Примењено вајарство,
достављених у електронској форми на 4 ЦД-а,
7. потписани списак приложене документације
и радова приложених у електронској форми, у
три примерка, 8. учесници на конкурсу 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 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 15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016.,
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 на 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.

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

Инжењер за рачунарске мреже

у Рачунско-информативном центру,
пробни рад од 6 месеци
Опис послова: организује, руководи и прати
извршење послова службе; примењује мрежна
решења (switching, routing, интернет рутирање,
NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја и
др.); дефинише, презентује и реализује корисничка решења везана за рачунарске мреже и
израђује техничке спецификације; врши оптимизацију параметара у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе
корисника и захтеве система, на основу којих
предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; пројектује моделе заштите и контроле
приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних
копија података; програмира интернет портале,
сајтове, презентације у изабраном програмском
окружењу и врши интеграције са базом података; тестира програмске целине по процесима; прати прописе и контролише спровођење
законитости наменског и економичног трошења ИКТ ресурса; спроводи обраде података
који се размењују са екстерним институцијама,
а који се користе у пословним апликацијама;
пружа техничку подршку корисницима информационих система и сарађује са техничком
подршком; предузима мере за благовремено
обезбеђење резервних делова; врши анализу
постојећег стања и предлаже побољшања у
области информационих технологија на Факултету; учествује у раду комисија Факултета и
обавља друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
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УСЛОВИ: 1) високо образовање стечено из
области информатике, електротехнике и рачунарства, организационе науке или математичке
науке – информатика: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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; 2) најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима, 3) знање рада на рачунару,
4) знање једног страног језика, 5) да је кандидат држављанин Републике Србије и 6) да
има општу здравствену способност. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија
(ЦВ), оверена фотокопија дипломе о завршеним
основним студијама, доказ о радном искуству,
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и друга документација (сертификати,
потврде, препоруке и слично). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о
општој здравственој способности.

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
у Служби за финансијске и
рачуноводствене послове,
пробни рад од 6 месеци

Опис посла: планира, развија и унапређује
методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова; развија, припрема и предлаже
финансијске планове, планове јавних набавки
и израђује економске анализе о финансијском
пословању; развија и унапређује процедуре
за финансијско управљање и контролу; прати стање, спроводи стручне анализе, испитује
информације и анализира акте и предлаже
мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада; израђује
буџет и учествује у процедурама уговарања и
реализације пројеката; даје стручна мишљења
у вези са финансијским и рачуноводственим
пословима; припрема опште и појединачне акте
документа у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; контролише преузимање обавеза
за реализацију расхода; учествује у припреми
и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о
пословању (завршног рачуна); контролише
трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна и финансирања; обезбеђује примену закона
и других општих аката из области свог рада;
контролише усклађеност евиденција и стања
главне књиге са дневником; прати усаглашавање потраживања и обавеза.
УСЛОВИ: 1) високо образовање из научне
области економске науке: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
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, 2) најмање 3 године радног искуства
у струци, 3) знање рада на рачунару, 4) да је
кандидат држављанин Републике Србије и 5) да
има општу здравствену способност. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија
(ЦВ), оверена фотокопија дипломе о завршеним
основним студијама, доказ о радном искуству,
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и друга документација (сертификати,
потврде, препоруке и слично). Изабрани кандидат пре ступања на рад доставља уверење о
општој здравственој способности.

Администратор информационих
система и технологија

у Рачунско-информативном центру,
пробни рад од 6 месеци
Опис послова: поставља, анализира и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне
опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза;
поставља, анализира и одржава интегрисани
систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање
информационо-комуникационих сервиса –
електронске поште, интранета, интернета и
других; поставља, анализира и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и
коришћења информатичких ресурса и сервиса,
као и модела израда резервних копија података; подешава и прати параметре рада, утврђује
и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских
радних станица, мрежне опреме, кабловских и
радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса
– оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо
комуникационих сервиса – електронске поште,
интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких
ресурса и сервиса и израда резервних копија
података; организује и спроводи обуку корисника за употребу рачунарске и мрежне опреме
рачунарских радних станица, штампача, оперативних система, интернет портала, сајтова,
презентација, електронске поште, интранета,
интернета, стандардних канцеларијских програма; извештава о неисправности система
и других уређаја; учествује у раду комисија
Факултета и обавља друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: 1) високо образовање стечено из научне области информатике, електротехнике и
рачунарства, организационе науке или математичке науке – информатика: на студијама
првог степена (основне академске, односно
основне струковне студије) обима 180 ЕСПБ
или 240 ЕСПБ по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године или у
трајању од четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) најмање једна година радног
искуства на истим или сличним пословима, 3)
знање рада на рачунару, 4) знање једног страног језика; 5) да је кандидат држављанин Републике Србије и 6) да има општу здравствену
способност. Потребна документација: пријава
на конкурс, биографија (ЦВ), оверена фотокопија дипломе о завршеним основним студијама,
доказ о радном искуству, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и друга документација (сертификати, потврде, препоруке
и слично). Изабрани кандидат пре ступања на
рад доставља уверење о општој здравственој
способности.

Чистачица/спремачица

у Служби за техничке послове, за радни
однос на одређено време од 2 године,
због повећаног обима посла
Опис послова: обавља послове одржавања
хигијене и спровођења мера санитарно-хигијенског режима; спрема и уређује просторије
за боравак запослених и студената; пријављује
сва оштећења и кварове на инсталацијама,
инвентару и опреми, прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за
потребе одржавања чистоће, одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима,
одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
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одржава зелене површине око објеката;
укључује ваздушни систем вентилације; учествује у складиштењу секундарних сировина;
кува и послужује топле напитке током дешавања на Факултету; обилази просторије ради
провере електричних уређаја.
УСЛОВИ: завршено основно образовање, да
је кандидат држављанин Републике Србије и
да има општу здравствену способност и способност за рад на висини. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија (ЦВ),
оверена фотокопија сведочанства о завршеном
основном образовању и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и друга документација (сертификати, потврде, препоруке
и слично). Изабрани кандидат пре ступања на
рад доставља уверење о општој здравственој
способности са мишљењем о способности за
рад на висини.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Пријаве
се достављају лично или поштом у затвореној
коверти, на адресу: Београд, Благоја Паровића
156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ“
11500 Обреновац, Светог Саве 2
тел/факс: 011/7721-131

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017-6/2020), односно
следеће услове: 1. поседовање одговарајућег
високог образовања за наставника основне
школе и овог подручја рада, за педагога или
психолога, стеченог у складу са чл. 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања: а) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; 2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; лице из подтачке (2) тачке а)
услова 1 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. поседовање дозволе за рад наставника, односно стручног сарадника; 3. поседовање обуке и положеног испита за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања
на дужност); 4. најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања; 5. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима; 6. 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
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лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.
поседовање држављанства Републике Србије;
8. знање српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Комисија
за избор директора цени и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника). 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. 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 уз испуњеност осталих
горе наведених услова, које има одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, тј. 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 ове врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора школе и
најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба
да достави биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Директор се бира на период
од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве,
заједно са потребном документацијуом, достављају се на адресу: ОШ „Посавски партизани“, 11500 Обреновац, Светог Саве 2, путем
поште препорученом пошиљком или лично, у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
дирктора школе“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава
које не буде садржала уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном. Школа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. попуњен пријавни формулар одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2.
доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију); 3. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4. оверен препис или оверену фотокопију документа о поседовању дозволе за рад
(документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту); 5. оверен препис
или оверену фотокопију лиценце за директора
школе (ако је кандидат поседује); 6. потврду о
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, оствареном након стеченог одговарајућег образовања; 7. уверење
из надлежне службе МУП да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела и
да није уврђено дискриминаторно понашање
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију); 8. доказ
да зна српски језик, односно језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику, и у том случају
каднидат доставља писани доказ да је положио
српски језик по програму високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију); 9.

извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); 10. очитану личну карту
или фотокопију личне карте; 11. биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, као и
са контакт подацима о кандидату; 12. кандидат
може доставити доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду (извештај просветног
саветника), уколико је надзор вршен, а уколико није кандидат доставља оверену изјаву о
томе; 13. кандидат кој је претходно обављао
дужност директора установе, дужан је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико је исто вршено (уколико није,
оверену изјаву кандидата о томе). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
изабрани кандидат. Школа ће лица која су се
пријавила на конкурс обавестити о извршеном
избору директора школе у року од 8 дана од
дана достављања решења о именовању директора школе од стране министра просвете, а
које је коначно у управном поступку. Учесник
конкурса има право на судску заштиту у управном спору. Ближе информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе путем телефона:
011/7721-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ“
Београд
Вишњичка бања, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772, 064/2867-625

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 55,55% радног времена

Наставник биологије

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 90% радног времена

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 70% радног времена

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 30% радног времена

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 20% радног времена

Наставник физике

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове који су предвиђени чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања и занимање према Правилнику и степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или 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
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кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад; доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом се подноси приликом пријема у радни
однос. На конкурс приложити: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе); уверење о неосуђиваности издато
од МУП-а (не старије од шест месеци); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених. Доказ који се
односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом подноси се приликом
пријема у радни однос. Пријаве се подносе на
адресу установе: ОШ Милена Павловић Барили,
Романа Ролана 67, Вишњичка бања – Београд.
Ближе информације могу се добити на број телефона 011/2780-772. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600, 065/200-7878

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба
да испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/2019 – даље Закон). Кандидат треба
да има: 1. одговарајуће образовање прописано
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања; 2. дозволу за рад
(лиценце); 3. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. 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); 5. држављанство
Републике Србије; 6. знање српског језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; 7.
да 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 за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8. најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања.
Дужност директора установе може да обавља и
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и
које има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона за васпитача, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања. Докази о
испуњености услова под 1), 2), 4), 5), 6), 7) и 8)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 3 прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
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(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно лиценци (не старије од шест месеци):
оригинал или оверену фотокопију уверења
о 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);
потврду о радном стажу у области васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од шест
месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова 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 за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); лекарско уверење – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од шест месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора установе. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се достављају у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за директора”,
препорученом пошиљком или лично на адресу
установе. Сва потребна обавештења о конкурсу
могу се добити на број телефона: 069/1515-600.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“
Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60
дана, место рада у Управи школе у
Митрополита Петра 8, школска зграда у
Војводе Миленка 33 и на пунктовима
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду,
потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да
има одговарајуће образовање и васпитање; 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. 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.
ОСТАЛО: Документација: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал / оверена копија
дипломе, оригинал / оверена копија уверења о
држављанству, оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности, извод из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова.
Лице задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: секретар школе. 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. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности. Потребну документацију послати поштом
или доставити на адресу школе, од 09.00 до
14.00 часова. Контакт телефон: 011/2763-040.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну
област Историја Југославије
Ванредни професор за ужу научну
област Дидактика са методиком
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Општа савремена историја
са 70% радног времена,
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Општа историја средњег века и
помоћне историјске науке
са 50% радног времена,
на одређено време од 5 година
(предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
помоћне историјске науке)

Доцент за ужу научну област
Историја ликовних уметности и
архитектуре

на одређено време од 5 година
(предност имају кандидати чије је
тежиште истраживања византијска и
српска средњовековна уметност)

Доцент за ужу научну област
Општа филозофија, на одређено
време од 5 година

(предност имају кандидати чије
је тежиште истраживања античка
филозофија, нововековна филозофија
и савремена филозофија 19, 20,
и 21. века)

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

Наука и образовање

Доцент за ужу научну област
Дидактика са методиком
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
степен доктора наука из уже научне области за
коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Општа педагогија са методологијом
и историја педагогије
на одређено време од 3 године, ради
замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани педагог који је назив дипломирани
стекао у складу са правилима студија која су
важила до 10.09.2005. године или лице које је
уписало докторске студије педагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама
остварило просечну оцену најмање осам и које
показује смисао за наставни и научни рад; или
лице које је уписало докторске студије педагогије, без претходно завршених мастер студија,
односно које је стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне
студије завршило са просечном оценом најмање
осам); VII/2 степен стручног образовања и коме
је прихваћена тема докторске дисертације).

Асистент за ужу научну област
Андрагогија
са 60% радног времена,
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани андрагог који је назив дипломирани
стекао у складу са правилима студија која су
важила до 10.09.2005. године; или лице које
је уписало докторске студије андрагогије и на
претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам
и које показује смисао за наставни и научни
рад; или лице које је уписало докторске студије
андрагогије, без претходно завршених мастер
студија, односно које је стекло стручни назив
дипломирани у одговарајућој научној области
и основне студије завршило са просечном оценом најмање осам); VII/2 степен стручног образовања и коме је прихваћена тема докторске
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну
област Општа историја средњег века
и помоћне историјске науке
са 50% радног времена,
на одређено време од 1 године
(предност имају кандидати
чије је тежиште истраживања
општа историја раног средњег века)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо
образовање у ужој научној области Општа историја средњег века и помоћне историјске науке,
које је уписало мастер академске студије историје и које је основне студије историје завршило
са просечном оценом најмање осам (8).
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др.
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 –
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон) и Стутута Филозофског факултета (бр.
1/26-2 од дана 23.11.2018. године). Пријаве
кандидата са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа
документација) доставити на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2628-479

У огласу објављеном 10.11.2021. године у публикацији „Послови“, мења се адреса тако што
уместо: Господар Јованова 18, треба да стоји:
Господар Јевремова 18 и у делу услова, уместо:
„достављају установи искључиво преко поште“,
треба да стоји: „достављају установи искључиво у затвореној коверти“. У осталом делу текст
огласа остаје непромењен.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 069/1515-600, 065/200-7878

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање – IV
или III степен стручне спреме, угоститељско-туристичка школа, смер кулинарство. Поред
општих услова за заснивање радног односа
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019), а то су: 1.
одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; 3. 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; 4. држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи.
Уз пријавни формулар на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем
образовању (оверену копију дипломе), уверење
о неосуђиваности (оригинал, да није старије од
6 месеци), уверење о држављанству (оверена
копија или оригинал, да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оверена
копија или оригинал). Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар на конкурс кандидат
доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе),
уверење о неосуђиваности (оригинал, да није
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оверена копија или оригинал, да није старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оверена копија или оригинал). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,

непосредно пре закључивања уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору сервирке конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс могу се доставити путем
поште или лично на горе наведену адресу са
назнаком: „За конкурс за радно место кувара“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора за
ужу научну област Фитопатологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место редовног професора за
ужу научну област Хемија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Економика пољопривреде,
тржиште и рурални развој
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Менаџмент, организација
и економика производње
пословних система пољопривреде и
прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из научне области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Опште сточарство и
оплемењивање домаћих и гајених
животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8) и који
показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Менаџмент,
организација и економика
производње пословних система
пољопривреде и прехрамбене
индустрије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија који
је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 (осам).
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Сарадник за избор у звање и на
радно место сарадника у настави
за ужу научну област Менаџмент,
организација и економика
производње пословних система
пољопривреде и прехрамбене
индустрије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија који
је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање 8 (осам).
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о мимималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у
звања и заснивања радног односа наставника и
начину и поступку избора у звања и заснивања
радног односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверење о уписаним
докторским студијама, уверење о уписаним
мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат
није под истрагом, документа у оригиналу или
овереном препису и не старија од шест месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни
факултет у Београду – Земуну, Немањина 6.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
11000 Београд
Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19
и 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 (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, 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,
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као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита;за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад (лиценцу) за
наставника, педагога или психолога; 7) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8) да има обуку и
положен испит за директора установе.

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 могу се добити у секретаријату школе
лично или позивом на телефон: 011/3098-280.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати
обавезно прилажу: оверен препис / оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању (не старије од 6 месеци);
оверен препис / оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 месеци); оригинал
/ оверену фотокопију потврде о радном стажу,
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (не старије од 6
месеци); оригинал / оверену фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); оригинал / оверена
фотокопија уверења да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична
дела из чл. 139 ст. 1 лачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (оригинал не старији од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених са холограмом, доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује, а за кандидате који су
претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања;
оверен препис / оверену фотокопију лиценце
за директора школе (ако је кандидат поседује);
радну биографију и преглед кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм
рада директора школе. 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 две 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 комплетном документацијом доставља лично
или поштом на адресу ОШ „Филип Филиповић“,
Булевар ослобођења 317, 11040 Београд, са
назнаком ”Конкурс за избор директора школе”.
Рок за пријављивање на конкурс 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 20 дана од дана пријема документације коју
му је доставио Школски одбор, врши избор
директора и доноси решење о именовању, о

Доцент за ужу научну област
Информационе технологије

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

Доцент за ужу научну област
Менаџмент и управљање пројектима
на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету: за доцента може бити изабрано лице које
је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно које
има најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, има научни назив
доктора наука; и има научне, односно стручне
радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама и способност за
наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни
су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Менаџмент људских ресурса
на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема докторске
дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
или о стеченом академском називу магистра;
потврду о уписаним докторским студијама; за
студенте са завршеним магистарским студијама
– потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; списак радова и саме радове. Напомена: сви прилози достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској
форми на ЦД-у. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

19219 Кривељ, Кривељ бб.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

19304 Јабуковац
Ћирила и Методија 23
тел/факс: 019/558-003

Стручни сарадник – педагог школе

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у Основној школи („Сл.
гласник – Просветни гласник РС”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 2/2017); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица

са 83% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу
стручну спрему – основно образовање и да
испуњава остале услове за пријем у радни
однос прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020).

Кувар

са 60% радног воемена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајућу
стручну спрему – средње образовање и да
испуњава остале услове за пријем у радни
однос прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
биографије, треба да приложе (у оригиналу
или оверене копије): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
комисија неће разматрати. Пријаве са траженом
документацијом слати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ, 19219 Кривељ бб, са назнаком
„Пријава на конкурс”. Рок за пријављивање по
конкурсу је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на број телефона: 030/473-114.
Бесплатна публикација о запошљавању

са 83% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020): 1. да има одговарајуће образовање
(I степен стручне спреме); 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 којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови се
доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора
о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: 1. доказ о
одговарајућем образовању (оверену фотокопију
сведочанства); 2. доказ да кандидат није лице
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 (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); 3. уверење о држављанству које није старије од 6 месеци, односно оверену фотокопију
уверења; 4. извод из матичне књиге рођених,
односно оверену фотокопију извода; 5. доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику,
пошто се сматра да они познају језик на којем
се изводи образовно-васпитни рад). У складу
са чланом 154 став 2 и чланом 155 став 1 и 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. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве кандидата доставити препорученом
поштом или лично.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Чистачица – курир
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Домар – мајстор одржавања

са 50% радног времена, у издвојеном
одељењу школе у селу Оштрељ
УСЛОВИ: завршено средње образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је
приложити: сведочанство, односно диплому о
завршеном основном и средњем образовању и
васпитању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 139 тачка 3)
ЗОСОВ. Лекарско уверење о здравственој способности за рад, прибавља се пре закључења
уговора о раду, односно уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Оригинална
документа не смеју бити старија од 6 месеци,
а копије докумената морају бити оверене. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Пријаве на
конкурс са комплетном документацијом слати
на горенаведену адресу. Пријаве са некомплетном документацијом неће се разматрати.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
Уровица, Нушићева 48
тел. 019/557-264

Домар – мајстор одржавања

за рад у матичној школи у Уровици
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/20):
1. да има одговарајуће средње образовање (III
или IV степен стручне спреме); 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. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3)–5) члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Чистачица

са 50% радног ангажовања, за рад
у издвојеном одељењу у Слатини
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
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88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/20):
1. да има одговарајуће образовање (I степен
стручне спреме); 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. Услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1
тач. 1), 3)–5) члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део
пријаве на конкурс, а докази да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: 1. доказ о
одговарајућем образовању (оверену фотокопију сведочанства); 2. доказ да кандидат није
лице 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 (уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); 3. уверење о држављанству
које није старије од 6 месеци, односно оверену
фотокопију уверења; 4. извод из матичне књиге рођених, односно оверену фотокопију извода; 5. доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик
на којем се изводи образовно-васпитни рад). У
складу са чланом 154 став 2, чланом 155 став
1 и 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. Кандидати који
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок
за пријављивање за сва радна места је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве кандидата доставити препорученом
поштом или лично.

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19303 Штубик, Трг слободе 8
тел./факс: 019/555-008
e-mail: oshajdukveljko@gmail.com

Домар – мајстор одржавања
са 70% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и
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6/20): 1. да има одговарајуће средње образовање (III или IV степен стручне спреме): 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. Услови се
доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)–5) члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву приложити: доказ о одговарајућем
образовању (оверену фотокопију сведочанства,
III или IV степен стручне спреме), 2. доказ да
кандидат није лице 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 (уверење МУП-а, не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству
које није старије од 6 месеци, односно оверену
фотокопију уверења; извод из матичне књиге
рођених, односно оверену фотокопију извода; доказ о знању језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад).

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – 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”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).
да има одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) из члана 140 Закона о основама система

образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20,
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)–5) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на конкурс, а доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
прибавља пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву приложити: доказ о одговарајућем високом образовању (оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми са основних студија и студија
другог степена); доказ да кандидат није лице
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
(уверење МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству које није старије од 6
месеци, односно оверену фотокопију уверења;
извод из матичне књиге рођених, односно оверену фотокопију извода; доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да
они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 став 2, чл.
155 став 1 и 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. Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Рок за пријављивање за сва радна места је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве кандидата
доставити препорученом поштом или лично.
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ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцента, за
ужу научну област Менаџмент
информациони системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука или докторат наука из уже научне области за коју се наставник бира. Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст
број III-01-270 од 30.03.2021. године и измене
и допуне бр. III-01-866/28 од 28.10.2021. године) и Правилником о критеријумима за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-523/44 од 16.07.2020. године, допуна
бр. III-01-871/19 од 29. 10. 2020. године, измене и допуне бр. III -01-1161/22 од 28.12.2020.
године, измене и допуне бр. III-01-37/16 од
28.01.2021. године и измене и допуне бр. III-01866/27 од 28.10.2021. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 –
др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21
– аутентично тумачење и 67/21) и члана 135
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора
у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно
на www.kg.ac.rs – Избори у звања – Документи
за заснивање радног односа и стицање звања
наставника), утврђена је обавеза кандидата,
учесника конкурса, да релевантна документа
која прилаже ради оцене испуњености општих
услова, као и обавезних и изборних елемената
прописаних чланом 8 Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
доставља у електронском облику, на начин
утврђен наведеним Упутством.

Наставник у звању редовног или
ванредног професора, за ужу научну
област Примењена математика
на неодређено време или
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – математичке науке. Поред наведених
услова кандидати треба да испуњавају услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Крагујевцу (пречишћен текст број III -01-270 од
30.03.2021. године и измене и допуне бр. III-01866/28 од 28.10.2021. године) и Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од
Бесплатна публикација о запошљавању

16.07.2020. године, допуна бр. III-01-871/19 од
29.10.2020. године, измене и допуне бр. III-011161/22 од 28.12.2020. године, измене и допуне
бр. III-01-37/16 од 28.01.2021. године и измене
и допуне бр. III-01-866/27 од 28.10.2021. године). Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго.
Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као
и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним степенима студија, списак научних
и стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21) и члана 135 став 1
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника
конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као
и обавезних и изборних елемената прописаних
чланом 8 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у
електронском облику, на начин утврђен наведеним Упутством.

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
и системи (наставни предмети:
Безбедност и заштита рачунарских
мрежа, Оперативни системи,
Рачунарство у облаку)

о високом образовању и Статутом Факултета
техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак стручних радова као и саме радове, доказ
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др.
закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21
– аутентично тумачење и 67/21). Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса за
сва радна места доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65,
32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
и на интернет страници Факултета техничких
наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
32000 Чачак, Светогорска 44
тел. 032/556-30-08

Оглас објављен 10.11.2021. године, у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

ЈАГОДИНА
ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-629

Директор

на одређено време од једне године

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија у
одговарајућој научној области, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом
најмање осам (8). Поред наведених услова,
кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и
број телефона, податке о образовању, податке
о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак стручних радова као и саме
радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17,
27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др.
закон, 11/21 – аутентично тумачење и 67/21).

УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 – др.
закони, 10/19 и 6/2020), и Статутом Основне
школе „Бранко Крсмановић“ Сикирица (дел. бр.
354/2018, 657/2019, 809/2019 и 611/2 од 2021).
Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе, за педагога и
психолога, 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 комбинује
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, ако
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; које има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; које 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 (и друга кривична дела против службене дужности);

Сарадник у настави за ужу научну
област Информационе технологије
и системи (наставни предмети:
Тестирање софтвера, Програмирање
мобилних апликација, Структуре
података и алгоритми)
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија у
одговарајућој научној области, који је студије
првог степена завршио са просечном оценом
најмање осам (8).
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом
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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; које има држављанство Републике
Србије; које зна српски језик на којем се остварује образовно- васпитни рад; које има дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
које 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; директору који не положи испит за директора у року од две године од дана ступања на
дужност престаје дужност директора; које има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству(оригинал или
оверену фотокопију не старију од шест месеци); уверење о положеном стручном испиту
за наставника и стручног сарадника (оригинал
или оверену фотокопију); потврду о раду на
пословима образовања и васпитања; 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 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 човечености и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање из казнене евиденције МУП-а Републике Србије (оригинал, издат након објављивања конкурса);
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак нити је
подигнута оптужница 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 човечености и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал, издат након објављивања конкурса); биографију с прегледом радне биографије; предлог програма рада школе; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) – пријава уз
коју није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољшњег
вредновања (доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора установе);
доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику); оригинал или оверену копију
доказа да има обуку и положен испит за директора установе (доставља кандидат који има
обуку и положен испит за директора установе).
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат након достављања решења о његовом именовању од стране министра, а пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или препорученом поштом у
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затвореној коверти, на адресу: Основна школа
„Бранко Крсмановић“ Сикирица, 35256 Сикирица, са назнаком „За Комисију за избор директора“. Ближе информације могу се добити на тел.
035/8548-629.

КИКИНДА

за давање обавештења о конкурсу Татјана Кнежевић, секретар 0230/500-774. Адреса на коју
се подносе пријаве: 23300 Кикинда, Немањина
27б, са назнаком „За конкурс”.

КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАДИН МИТИЋ”

ОШ „СВЕТИ САВА“

23300 Кикинда, Немањина 27б
тел. 0230/500-774

Лапље Село

Педагошки асистент

Наставник предметне наставе –
музичка култура

на одређено време
до 31.08.2022. године

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 75% норме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113 и 95/18
– аутентично тумачење), кандидати треба да
испуњавају услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, 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); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал / оверена копија дипломе, оригинал / оверена копија
уверења о држављанству, оригинал / оверена
копија (не старија од 6 месеци) уверења о неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад уколико је
неопходан (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Након утврђене испуњености
услова за пријем у радни однос, кандидати који
су изабрани упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. По достављеном извештају са кандидатима ће се обавити разговор. Лице задужено

УСЛОВИ: Послове педагошког асистента за
децу и ученике ромске националнсоти којима
је потребна додатна подршка у образовању
може да обавља лице које има стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању, зна
ромски језик и има савладан програм обуке у
складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“,
бр. 87/2019); 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; познавање ромског језика; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству, оверена копија не
старијa од шест месеци; извод из матичне књиге рођених издат на прописаном образцу са
холограмом – оверена копија; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; биографију. Доказ да има одговарајућу психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима – лекарско уверење, кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњености услова
доставити лично или поштом на адресу: ОШ
„Миладин Митић“, 38204 Лапље Село, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 038/81-118.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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КРАГУЈЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“

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

Васпитач

за рад са децом узраста од три године
до поласка у школу
2 извршиоца
УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане Законом и има одговарајуће образовање:
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
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
осуђивано 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. 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 Улици 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 обавезном назнаком на предњој страни: „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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЛИ ПРИНЦ“

34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 71
тел. 060/0404-216
e-mail: veljkopetrovickg60@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време,
за децу узраста до три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска
сестра – васпитач, као и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
Бесплатна публикација о запошљавању

степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је
оспособљено за рад са децом јасленог узраста
– доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
кандидати 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) – доказ је саставни део пријаве на конкурс; да имају држављанство Републике Србије
– доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доказ је саставни део
пријаве на конкурс. Кандидати, такође, подносе
уз радну биографију, извод из матичне књиге
рођених, копију или очитану личну карту.

Струковни васпитач

на одређено време,
узраст од 3 до 6 година
2 извршиоца
УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо
образовање на струковним или академским студијама (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено да ради са децом васпитног узраста;
да кандидати 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) – доказ је саставни део пријаве на конкурс; да имају држављанство Републике Србије
– доказ је саставни део пријаве на конкурс; да
знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад – доказ је саставни део
пријаве на конкурс). Кандидати такође подносе, уз радну биографију, извод из матичне књиге рођених, копију или очитану личну карту.

Кувар
УСЛОВИ: завршено минимум средње образовање, III-IV степен стручне спреме и да савесно
обавља послове на датој позицији са искуством
рада; да каниддати 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) – доказ је саставни део
пријаве на конкурс; да имају држављанство
Републике Србије – доказ је саставни део пријаве на конкурс; да знају српски језик. Кандидат
такође подносе, уз радну биографију, извод из
матичне књиге рођених, копију или очитану
личну карту.

Спремачица
УСЛОВИ: завршено минимум средње образовање, III-IV степен, да савесно обавља послове
на датој позицији, пожељно је са искуством; да
кандидати 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) – доказ је саставни део пријаве
на конкурс; да имају држављанство Републике
Србије – доказ је саставни део пријаве на конкурс; да знају српски језик. Кандидат такође
подносе, уз радну биографију, извод из матичне књиге рођених, копију или очитану личну
карту.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
Банета Миленковића 11
тел. 036/631-825

Чистачица
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, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” број 88/17,
27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и чланом
37 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Бане Миленковић” Ново Село
број 122/3 од 19.03.2018. године. Уз пријаву на
конкурс доставити: уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал или оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно
члана 37 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Бане Миленковић”
Ново Село, и то: диплому о стеченом основном
образовању, 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; доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања – зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао основно
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, 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. 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. Пријаве на са потребном документацијом слати на адресу школе. Сва обавештења
на телефон: 036/631-825.
17.11.2021. | Број 960 |
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Наука и образовање

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања
Хероја Чајке 18

Службеник обезбеђења
без оружја / чувар
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац 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) и Правилником о организацији и систематизацији радних места Угоститељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка Бања
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 за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има средње стручно образовање и да
поседује важећу лиценцу за вршење основних
послова службеника обезбеђења – без оружја.
Кандидати попуњавају пријавни формуларкоји
могу преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен 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 као доказ о
стеченом одговарајућем образовању, решење
надлежне полицијске управе, Минстарства
унутрашњих послова, као доказ о поседовању
важеће лиценце за вршење основних послова
службеника обезбеђења – без оружја и извод
из казнене евиденције (КЕ) 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 примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву се
не враћају подносиоцима. 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 публикацији „Послови”. Решење о избору
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кандидата биће донето у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

Радник на одржавању хигијене
– чистачица
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац 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) и Правилником о организацији и систематизацији радних места Угоститељско-туристичке школе са домом ученика
Врњачка Бања 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
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има одговарајуће
образовање и то стечени 1. ниво НОКС-а. 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), сведочанство или уверење као доказ
о стеченом одговарајућем образовању, извод
из казнене евиденције (КЕ) 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 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. Доказ о познавању српског језика и
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику. Докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву се
не враћају подносиоцима. 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 публикацији „Послови”. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.

Наставник куварства
УСЛОВИ: У погледу услова извршилац 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, 13/18, 2/20, 14/20 и 1/21)
и) и Правилником о организацији и систематизацији радних места Угоститељско-туристичке
школе са домом ученика Врњачка Бања 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: 1. 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, 2. у складу са чланом 142 став 1, 2
и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања обавезно образовање из члана 140
овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломрања, 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 испит из педагогије и психологије или је положио испит, односно испит за
лиценцу има образовање из става 1 овог члана закона, зна српски језик и језик на којем
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 или уверење као доказ о
одговарајућем образовању; извод из казнене
евиденције 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. Уколико
кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
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језика по програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву се
не враћају подносиоцима. 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 публикацији „Послови”. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР“
36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

Наставник практичне наставе
у подручју рада Машинство
и обрада метала
УСЛОВИ: струковни машински инжењер (180
ЕСПБ) или машински инжењер (виша стручна
спрема), по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник грађевинске
групе предмета
са 70% радног времена

УСЛОВИ: мастер инжењер грађевинарства,
претходно завршене студије првог степена
– основне академске студије у области грађевинског инжењерства, односно дипломирани
грађевински инжењер по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Техничар инвестиционог
и техничког одржавања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање – специјализација (пети степен) у подручју рада Машинство
и обрада метала и уверење МУП-а о положеном
стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос из чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 6/2020), а то су: А) да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и степен и врсту образовања 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, 2/2017, 13/2018 и
7/2019), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Машинство и обрада метала и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Геодезија и
грађевинарство, односно да има одговарајуће
високо образовање и то: студије 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
инердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошБесплатна публикација о запошљавању

ких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 (српски језик). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РепубликеСрбије,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи
лично или поштом на адресу: Машинска техничка школа „14. октобар“ у Краљеву, Индустријска
21, 36000 Краљево. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом се
доказује испуњеност услова предвиђених Законом, правилницима и овим конкурсом: диплому
о стеченом одговарајућем образовању – оригинал или оверена фотокопија (достављају сви
кандидати, а кандидати који су завршили мастер
студије у обавези су да доставе и оверену копију
дипломе са студија првог степена); извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија – достављају сви кандидати); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија – достављају
сви кандидати); доказ да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (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). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и кратак ЦВ у којем
ће бити наведен контакт телефон. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. 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. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе путем телефона: 036/312-433.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36214 Врба, Цара Лазара 2а
тел. 036/865-336
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник српског језика
са 93% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат 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), треба да испуњава и
посебне услове прописане члановима: 139 став
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1)
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом
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 морају бити у складу са чланом 3 тачка 1 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). 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 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 Министрства 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 га положи
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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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, обавезно
достављају само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. 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 са
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве на
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Доситеј
Обрадовић“, Цара Лазар 2а, 36214 Врба. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон:
036/5865-582.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево
Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Васпитач

у припремном предшколском програму

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом
140, чланом 142 став 1, став 2 став 4 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020); степен
и врста образовања за радно место стручни
сарадник библиотекар мора бити из образовно-научне области у складу са 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, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021), а за радно место
васпитач у припремном предшколском програму у складу са чланом 36 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „IV
краљевачки батаљон“ Краљево, број 3702 од
10.9.2021. године; 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
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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. Кандидат попуњава пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз пријаву кандидат доставља: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању уколико диплома
није издата; 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 ЕСПБ – доказује се достављањем
потврде/уверења одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или достављањем уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
оригинал или оверена копија – за оне који ово
образовање поседују, а за оне који не поседују
Закон о основама система образовања и васпитања, по члану 142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово образовање наставник, васпитач и стучни срадник стекне 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
са холограмом; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
копија); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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, као и да није утврђено
дискриминаторно понашање, у складу са законом (доказује се уверењем из казнене евиденције коју прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе, оригинал или оверена копија); да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (оригинал или оверена копија), а овај
доказ у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику. Лекарско уверење као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад
са децом и ученицима доставља само изабрани
кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“, поштом на адресу:
ОШ „IV краљевачки батаљон“ Краљево, Олге
Јовичић 1, 36000 Краљево, контакт телефон:
036/314-330, или лично, радним даном од 8 до
14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати.

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

Чистачица

за рад у матичној школи у Самаилима
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)–5) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/2020) и услове из чл. 17 и 24
Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Петар Николић”
Самаила и то: да је стекао одговарајуће образовање: I степен стручне спреме (основно образовање); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже следећу документацију којом
се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или
оверена фотокопија – достављају сви кандидати; попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе 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 за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија) – достављају сви кандидати; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија) – достављају сви кандидати; доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (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; уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
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
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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 психичкој,
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: 036/5882002. Неблаговремене, непотпуне и неисправне
пријаве се неће узети у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник медицинске групе
предмета
за 75% радног времена

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања уређаја и опреме
за 50% радног времена

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
за 50% радног времена

Педагог

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање: а) за радно место наставника медицинске групе предмета у радни однос
у школи може да буде примљено лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1
тачка 1 подтачка 1 и тачка 2 Закона о основама
система образовања и васпитања и у погледу
стручне спреме 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 („Просветни гласник“, бр. 21/15, 11/16,
13/18, 5/19, 2/2020, 14/2020); б) за радно место
техничара инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме: лице са завршеним IV
степеном стручне спреме; ц) за радно место
техничара одржавања информационих система
и технологија: лице са завршеним IV степеном
стручне спреме; д) за радно место педагога:
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и
140 ст. 1 тачка 1 подтачка 1 и тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања и у
погледу стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Просветни гласник“, бр, 8/2015, 11/2016, 13/2016исп.13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, за радна места под а) и д);
да има психичку, физичку и здравствену способност: за радна места под б) и ц); да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за
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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 има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Наведени услови се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Уз
пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену
копију дипломе о стеченом образовању; извод
из казнене евиденције, оригинал или оверена
фотокопија оригинала; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(само за кандидате који нису стекли образовање на српском језику); формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања (преузима се са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (за
радно место наставника и педагога) и доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност (за радно место техничара инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме и техничара одржавања информационих
система и технологија) се прибавља пре закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс,
са потребном документацијом о испуњености
услова, доставити лично или на адресу: Медицинска школа Краљево, Доситејева 46Г, 36000
Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата и пријему
у радни однос биће донета у законском року.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, преко телефона: 382-548.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
36208 Сирча
тел. 036/5446-264

Радник на одржавању хигијене –
чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, 88/2017 до 6/2020) и чл. 6 став 1 тачка
3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школе („Просветни гласник РС“, бр. 11/12 до
4/21), и то: да имају одговарајуће образовање
– завршено основно образовање, I степен, и да
испуњавају опште услове из члана 139 Закона.

Психолог

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/2017 до 6/2020) и чл. 6 став 1 тачка 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школе („Просветни гласник РС“, бр. 11/12 до
4/21) и то: да имају одговарајуће образовање:
професор психологије; дипломирани психолог – општи смер или смер школске психолохије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани школско-клинички психолог;

мастер психолог; дипломирани психолог –
мастер; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер, треба
да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; да имају дозволу за рад
наставника и стручног сарадника у школи за
радно место психолога; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима – прибавља школа; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и кривична
дела насиља 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 дискриминаторско понашање; држављанство Републике Србије; да знају српски језик. Уз
пријаву кандидат подноси: формулар за пријем
у радни однос објављен на сајту Министарства
просвете; краћу биографију ЦВ; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не старију од 6 месеци; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту (лиценци) уколико је поседује, не старију од 6 месеци; доказ
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања – уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак, потврда суда, не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге држављана
Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење факултета да је слушао наставу на српском језику за радно место психолога; лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити
лично или поштом на адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 36208 Сирча (са назнаком:
„Пријава на конкурс за радно место 1) или 2)“.
Рок за достављање пријава је 8 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:
036/5446-264.

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2
тел. 036/736-043

Наставник рачунарства и
информатике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и члановима 17 и
19 Правилника о организацији и систематизацији послова Гимназије у Рашки бр. 326/4 од
15.09.2021; одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у гимназији („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019, 2/2020,
3/2020 и 1/2021) и члану 139 Закона о основама
система образовања и вапитања: (1) професор
информатике, односно дипломирани информатичар; (2) професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; (3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; (4)
дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; (5) дипломирани инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе
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системе и технологије; (6) дипломирани
инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и информационе системе и технологије; (7) дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за
информационе системе, информационе системе и технологије, одсек за управљање квалитетом; (8) дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства;
(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика
и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија; (10)
дипломирани информатичар; (11) дипломирани информатичар – пословна информатика;
(12) дипломирани информатичар – професор информатике; (13) дипломирани информатичар – мастер; (14) дипломирани професор информатике – мастер; (15) дипломирани
информатичар – мастер пословне информатике; (16) дипломирани инжењер организационих наука – мастер, студијски програм Информациони системи и технологије; (17) мастер
математичар; (18) мастер информатичар; (19)
мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (20) мастер инжењер информационих
технологија; (21) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); (22) мастер
професор информатике и математике; (23) мастер инжењер софтвера; (24) мастер инжењер
информационих технологија и система; (25)
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из става 1 ове тачке која су стекла
академско звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет
информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области
Математика, што доказују потврдом издатом од
стране високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи
и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених
најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање
и најмање један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три предмета из области Математика. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и
лице које је на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства
и информатике у трајању од најмање четири
семестра. Уколико школа преузимањем или
конкурсом не заснује радни однос са лицем
које испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке,
наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет Рачунарство и информатика
могу да изводе и лица која су стекла стручни
назив струковни специјалиста, ако у оквиру
завршених студија имају положено најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање
један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање два предмета из једне
или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст.
3–5 ове тачке утврђује министарство надлежно
за послове образовања, на основу наставног
плана и програма студија, односно студијског
програма. Кандидат треба и: да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
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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 дискриминаторско понашање; да је
држављанин Републике Србије; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на висиокошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова,
у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, а
кандидат који нема образовање из члана 142
став 1 обавезан је да стекне ово образовање у
року од једне године, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који попуљава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који штампа и исти прилаже са документацијо; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности; диплому или уверење
о стеченој стручној спреми; потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика(само за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику).
Доказе о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити на
адресу: Гимназија, Милуна Ивановића 2, 36350
Рашка, лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
036/736-043.

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Змај Јовина 1
тел. 036/379-400

Наставник хемије

са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат 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), треба да испуњава и посебне
услове прописане члановима: 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1)
подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом
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 морају бити у складу са
чланом 3 став 1 тачка 11) 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). 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 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 за кога 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
Министрства 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
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 старије од 6 месеци;
доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, обавезно
достављају само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. 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
са изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
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доставити лично или поштом на адресу: ОШ
„Свети Сава“, Излетничка 2, 36103 Рибница,
Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
телефон: 036/379-400.

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

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за педагога, уз услове предвиђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/05...113/17, 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава услове из чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 6/20)
и услове из члана 4 став 1) тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16 ...
2/20, 14/20, 15/20 и 1/21), а који се односе на
педагога. У складу са чланом 142 Закона, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина или да је
положио испите из педагогије и психологије или
стручни испит, односно испит за лиценцу или да
стекне образовање из ових предмета, односно
дисциплина у року од једне, а најдуже две године од дана пријема у радни однос.
ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима. Кандидат попуњава пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз њега доставља: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању или уверења о стеченом високом
образовању, уколико диплома није издата; оригинал или оверену фотокопију доказа да има
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина од најмање 30 бодова,
најмање по 6 из сваке дисциплине и 6 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 или
испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); уверење да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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, као и да није утврђено
дискриминаторно понашање, у складу са законом – уверење издаје надлежна управа Министарства унутрашњих послова; уверење треба
да је издато након расписивања конкурса; уверење о држављанству Р. Србије (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад – српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском језику). Кандидат
Бесплатна публикација о запошљавању

доставља потврду одговарајуће високошколске
установе да је положио испит из српског језика (оригинал или оверена фотокопија), биографију са контакт телефоном и адресом електронске поште. Доказ о здравственој способности из
тачке 4) доставља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим
уколико је кандидат из оправданог разлога
пропустио рок за подношење пријаве, што ће
се утврдити након подношења захтева кандидата директору школе за повраћај у пређашње
стање. Евентуалне непотпуне пријаве морају
бити уредно допуњене у року од 8 дана од дана
достављања писаног обавештења да је документација непотпуна. Ако у датом року документација не буде допуњена, биће одбачена
као неуредна. Пријавни формулар, са пратећом
документацијом, доставити лично или на адресу: Уметничка школа у Краљеву, Улица цара
Лазара 38, 36000 Краљево, са назнаком „Пријава на конкурс за педагога”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
и на телефон 036/326-700.

ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани
тел. 036/841-223

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за педагога, уз услове предвиђене Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05...113/17, 95/18 – аутентично тумачење),
треба да испуњава услове из члана 139 140 и
142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“ Сл. гласник РС” бр 88/17, 27/18
и 6/20) и услове из члана 6 став 1) тачка 1 –
школски педагог, Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13...3/21, 4/21 и 17/21),
а који се односе на школског педагога. У складу са чланом 142 Закона, кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина или да је положио
испите из педагогије и психологије или стручни
испит, односно испит за лиценцу или да образовање из ових предмета, односно дисциплина
стекне у року од једне, а најдуже две године од
дана пријема у радни однос.
ОСТАЛО: Остали услови за кандидате: да нису
осуђивани у смислу члана 139 став 1 тачка
3) Закона; да имају држављанство Републике
Србије; да знају српски језик, као језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Кандидат попуњава
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз њега
доставља: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању или уверења о стеченом високом образовању, уколико диплома
није издата; оригинал или оверену фотокопију
доказа да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова, најмање по 6 из сваке дисциплине и 6 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 или испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или

родоскврнуће, за 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, као
и да није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са законом – уверење издаје
надлежна управа Министарства унутрашњих
послова (уверење треба да је издато након
расписивања конкурса); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик
(само кандидат који образовање није стекао
на српском језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика – оригинал
или оверена фотокопија; биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште.
Доказ о здравственој способности из тачке 4)
доставља се пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене пријаве биће одбачене, осим
уколико је кандидат из оправданог разлога
пропустио рок за подношење пријаве, што ће
се утврдити након подношења захтева кандидата директору школе за повраћај у пређашње
стање. Евентуалне непотпуне пријаве морају
бити уредно допуњене у року од 8 дана од
дана достављања писаног обавештења да је
документација непотпуна. Ако у датом року
документација не буде допуњена, биће одбачена као неуредна. Пријавни формулар, са пратећом документацијом, доставити лично или на
адресу: ОШ „Драган Маринковић”, Адрани бб,
36203 Адрани, са назнаком „Пријава на конкурс
за педагога”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на телефон: 036/841-223.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Наставник физике

са 95% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду,
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији, Правилником о организацији и систематизацији радних места и то:
да су држављани Републике Србије; 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 одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019,
6/2020), а у погледу врсте стручне спреме да
испуњава услове прописане Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији. У складу са чланом 142 став 12 и 4
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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. Уз попуњен 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: Гимназија, Улица хероја Чајке 18, 36210 Врњачка
Бања. Решење о избору кандидата биће донето
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Годачица
тел. 036/5877-110

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред
општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Службени гласник
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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 и услове у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).
Степен и врста образовања за радно место
наставника разредне наставе мора бити из
образовно-научне области у складу са чланом
2 став 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, 10/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021). Степен и врста образовања за радно
место стручни сарадник - психолог мора бити из
образовно научне области у складу са чланом 6
став 1 тачка 2) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге, са холограмом; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања; у складу са чланом 142 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, обавезно образовање лица из члана
140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
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 (доказује се достављањем
потврде/уверења одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или достављањем уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
оригинал или оверена копија) – за оне који ово
образовање поседују, а за оне који не поседују,
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. 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 (доказује се изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи у складу са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. 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 листе из претходног става и
доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе: ОШ „Олга Милутиновић“ Годачица, 36220 Чукојевац или лично у
секретаријат школе, од 09.00 до 12.00 часова,
сваког радног дана, са назнаком „Пријава на
конкурс“. За сва додатна обавештења обратити
се на телефон: 036/5877-110.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања
Хероја Чајке 18

1. Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да
испуњава 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.
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18) и Правилником о организацији
и систематизацији радних места Гимназије у
Врњачкој Бањи 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 зна српски језик, да има одговарајуће образовање и то стечен 4. ниво НОС-а,
у једном подручју рада (техника, електротехника или машинство); знање рада на рачунару.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који
могу преузети на званичној интернет страници
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Министарства просвете. 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, сведочанство или
уверење као доказ о стеченом одговарајућем
образовању, извод из казнене евиденције (КЕ)
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 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. Доказ о познавању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику. Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 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: Гимназија, Улица хероја Чајке 18,
36210 Врњачка Бања. Решење о избору кандидата биће донето у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ”

36205 Роћевићи, Др Михајла Сретеновића 3
тел. 036/825-296
e-mail: osrocevici@gmail.com

Педагог

са 50% радног времена

Психолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1 тачке 1, 2,
3, 4 и 5 и чланом 140 ст. 1 тачка 1. подтачка
1) и 2), тачка 2 и став 2 истог члана Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19 и 6/20). Степен и врста образовања за
наведена радна места морају бити у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 2/20, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021). Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (у делу „Запошљавање у
просвети“) – пун назив: „Формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања“, а потребну документацију, заједно са
попуњеним пријавним формуларом достављају
школи, и то: уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); оригинал или оверену
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копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
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 копију, не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља
се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатима. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања 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 листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на конкурс достављају се у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови”, поштом
на адресу: ОШ „Јован Дучић“ Роћевићи, Др
Михајла Сретеновића 3, 36205 Роћевићи, контакт телефон: 036/825-295 и 036/825-296, или
лично у управи школе, радним данима од 7.30
до 13.00 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб.

гласник”, бр 8/15, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019, 220,
14/20, 15/20 и 1/21); за радно место наставника
економске групе предмета – одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019,
9/2019, 2/2000 и 1/2021); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. 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. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе или путем поште на адресу школе:
Средња школа „Краљица Јелена“, Омладински
центар бб, Рашка 36350. Уз пријаву потребно је
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности
издато од стране МУП-а Републике Србије и
уверење о држављанству. Фотокопије докумената морају бити оверене. Оригинали уверења
не смеју бити старији од 6 месеци. Доказ да
кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Знање српског језика кандидат доказује
дипломом о стеченом образовању. Конкурс ће
бити објављен у огласној публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37258 Доњи Крчин
Крагујевачки друм бб.
тел. 037/3795-180

Наставник технике и технологије

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
за рад у Доњем Крчину и Залоговцу

Наставник економске групе
предмета

Наставник информатике и
рачунарства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
имају одговарајуће образовање: за радно место
наставника физичког васпитања – одговарајуће
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник – Просветни

са 30% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
за рад у Доњем Крчину и Залоговцу
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос
може се пријавити кандидат који испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
има одговарајућу врсту стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
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Наука и образовање

школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021).
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да поседује одговарајуће високо образовање из
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 10/2019 и 6/20), за наставника основне школе, 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 (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, и то 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,
што се доказује уверењем о држављанству; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Минстарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају и
следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено
на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија;
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС, оригинал не старији
од 1 месеца); 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); уверење
о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци. Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима кандидата за наставника
врши надлежна служба за послове запошљавања. У пријави кандидат треба да наведе тачну
адресу на којој живи и број телефона. Пријаву
доставити на адресу: ОШ „Херој Мирко Томић”,
Крагујевачки друм бб, 37258 Доњи Крчин,
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са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 037/3795-180.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БИСЕРИ“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб.
тел. 037/711-134

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора установе треба да испуњава услове предвиђене чл. 122 став
2, 3 и 4, чл. 139 и чл. 140 став 1, 2 и 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 – даље Закон). Кандидат треба
да: 1. има одговарајуће образовање за васпитача и стручног сарадника прописано чл. 140
став 1, 2 и 3 Закона; 2. поседовање дозволе
за рад (лиценце); 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. 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); 5. има држављанство Републике Србије; 6. није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које му 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 за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 8. има
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања из
члана 140 став 1 и 2 Закона. Дужност директора установе може да обавља и лице које
испуњава услове прописане чл. 139 и и које
има одговарајуће образовање за васпитача из
члана 140 став 3 Закона, дозволу за рад, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Докази о испуњености услова под 1), 2), 4), 5),
6), 7) и 8) су саставни део пријаве на конкурс,
а доказ под тачком 3) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву на
конкурс кандидат доставља: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од шест месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно лиценци (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о 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);
потврду о радном стажу у области васпитања
и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од шест
месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које му

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 за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветнофг
саветник), ако га поседује; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати који
су претходно обављали дужност директора
установе); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци);
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора
установе. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве се
достављају у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за директора“, препорученом пошиљком или лично на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб.
тел. 037/3100-262

Чистач

за рад у матичној школи
УСЛОВИ: 1) основно образовање; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; 3) да кандидат 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; 4) да кандидат има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
уз попуњен и одштампан пријавни формулар
на интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, прилаже: потписану биографију снабдевену потребним контакт
телефоном и адресом, оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању;
оригинал / оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал / оверену копију уверења о држављанству, не старије од шест месеци; оригинал / оверену копију извода из казнене евиденције надлежне полицијске управе,
не старије од шест месеци. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем.
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 способности за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве је осам дана
од дана објављивања огласа у листу “Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
37226 Блажево, Брус

Оглас објављен дана 03.11.2021. у листу
“Послови”, за радно место стручног сарадника
библиотекара, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, мења се у
делу који се односи на проценат радног времена, тако да уместо: 40%, како је раније наведено, треба да стоји: 44%. У осталим деловима
оглас остаје непромењен.

ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

16240 Медвеђа, Његошева 17

Наставник економске групе
предмета
са 70% радног времена

Наставник практичне наставе
машинске струке
УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони,
10/2019 и 6/2020) и у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за подручје рада Економија, право и
администрација и Машинство и обрада метала;
психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2018, 27/2018
и други закони, 10/2019 и 6/2020); држављанство Републике Србије; познавање српског
језика. Уз пријавни формулар који кандидат
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси: пријавни
формулар, ЦВ, доказ о степену и врсти образовања (оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење из казнене евиденције МУП-а (не старије
од 6 месеци од дана објављивања конкурса),
уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична
дела из члана 139 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ
о психофизичкој спобности кандидата (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати прилажу
као оверену копију или у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у
просторије секретара школе, радним даном од
08.00 до 13.00 часова.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА У ЛЕБАНУ

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-311

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове, предвиђене Законом о раду,
Законом о основама система образовања и васпитања, и то: да имају стечено основно образовање / први степен стручне спреме; да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да имају држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном 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 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 на којем се остварује образовно-вапитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Конкурс траје 8 дана
од дана оглашавања, а кандидати уз пријавни
формулар који се преузима и попуњава на званичној интернет страници Министарства и доставља школи, достављају и следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства или
уверења о завршеној основној школи, уверење
о држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности за
наведена кривична дела из казнене евиденције
надлежне полицијске управе, извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно када решење
о избору постане коначно, пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају прописане услове предвиђене Законом о раду,
Законом о основама система образовања и васпитања, и то: да имају стечено основно образовање / први степен стручне спреме; да имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да имају држављанство
Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном 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 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 на којем се остварује образовно-вапитни
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Конкурс траје 8 дана
од дана оглашавања, а кандидати уз пријавни формулар који се преузима и попуњава на

званичној интернет страници Министарства и
доставља школи, достављају и следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства
или уверења о завршеној основној школи, уверење о држављанству (оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела из казнене
евиденције надлежне полицијске управе, извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Напомена: лекарско уверење је потребно када решење о избору постане коначно, пре
закључивања уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“БОШКО КРСТИЋ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-162

Наставник географије
и економске географије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање:
професор географије, дипломирани професор
географије – мастер, дипломирани географ,
мастер географ.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање:
професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене.

Наставник економске
групе предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање:
дипломирани економиста, мастер економиста.

Наставник пољопривредне
групе предмета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање:
дипломирани инжењер пољопривреде. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 139 и морају да поседују одговарајуће
образовање у склду са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018
– даље Закон, 10/19, 6/20) и важећим Правилником о степену и врсти образовања, врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама у подручју рада Пољопривреда.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, звање мастер психолог, дипломирани психолог.
ОСТАЛО: 1. за наставника и стручног сарадника, одговарајуће образовање подразумева:
одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије),
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, у складу са Правилником о
врсти стручне спременаставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом
и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном
прсудом за кривично дело за које је изречена
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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 кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и
5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете и одштампаног заједно
са потребном документацијом о испуњености
услова доставе установи. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити преко телефона: 016/821-162.
Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави:
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена кривична дела, биографију са
кретањем у служби. Знање српског језика кандидат доказује дипломом о стеченом образовању. Уверење о здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
прибавља од службе медицине рада пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација се подноси
у оригиналу или у овереној копији (овера код
јавног бележника). Пријаве са документацијом
слати на адресу школе са назнаком “За конкурс
– (за радно место за које се конкурише)“. Непотпуна документација неће бити узета у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене
и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања.

Референт за финансијскорачуноводствене послове –
благајник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – економске
струке (4. ниво квалификације), 1 година радног искуства и да испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Техничар одржавања
информационих система и
технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар
за компјутерско конструисање и да испуњава
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

Техничар одржавања машина,
инструмената и инсталација
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – електричар енергетике и да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs),
кандидати су дужни да приложе одговарајућу
документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: 1) кратку биографију/ЦВ;
2) оверен препис или оверену копију дипломе
о одговарајућем образовању; 3) оригинал /
оверену копију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); 4) оригинал / оверену
копију уверења о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци); 5) лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду); 6) доказ о познавању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(овај се доказ не прилаже уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику, а
уколико га није стекао на српском језику). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се
не враћају. Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. У току поступка одлучивања о избору
кандидата који уђу у ужи избор ддужни су да се
подвргну психофизичкој провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака у складу са чланом 154. Закона о основама
система образовања и васпитања, по распореду
који утврди школа у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, о чему ће кандидат
бити благовремено обавештен. Пријаве слати
на адресу школе са назнаком “За конкурс (за
радно место за које се конкурише)“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

16230 Лебане, 19. август 3
тел. 016/846-292

Помоћни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018,
10/19 и 6/20), кандидат треба да има диплому
о завршеном основном образовању. Кандидат
треба да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за 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 за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије. Кандидат попуњава пријавни
формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
и уз одштампан, попуњен и потписан формулар који је обавезан доставља и своју пријаву
по конкурсу. Уз пријаву доставити: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци или оверену фотокопију;
извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију; уверење из основног суда

и уверење из МУП-а. Неблаговремене, неуредне
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Школа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Пријаве са потребном
документацијом слати препоручено поштом на
адресу: Основна школа „Вук Караџић“ Лебане, 19. августа бр. 3, 16230 Лебане, или предати лично у секретаријату школе, са назнаком “За конкурс – конкурсној комисији школе”,
радним данима од 08 до 13 часова, телефон:
016/846-292. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Вук
Караџић“ Лебане, 19. август 3, 16230 Лебане.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

16231 Турековац, Турековац
тел. 016/796-672

Наставник физике

са 60% радног времена, за рад у
Централној школи у Турековцу и
Издвојеном одељењу у Белановцу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос,
одређени чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и чл. 17 и 19
Правилника о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Ђура Јакшић” Турековац дел.бр. 653/21 од 15.09.2021. године су
следећи: 1. одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специљалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговоарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговоарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, под условом да су завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговоарајући 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. 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, 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.
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да
достави следећу документацију: оригинал или
оверену фотокопију дипломе; оригинал или
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оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности. Пре закључења уговора о раду изабрани
кандидат доставља лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Информације на тел. бр. 016/796-672.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб.
тел. 016/3426-161

Наставник економске групе
предмета
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; 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 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,
утвређено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба да приложи: 1. одштампани пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; 2. пријаву на конкурс са
краћом биографијом; 3. оверену копију дипломе о стеченом образовању; 4. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
о неосуђиваности за кривична дела наведена
чланом 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старије
од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); 6. уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију); 7. доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ
о испуњености услова у погледу психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору кандидата комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос,
врши ужи избор кандидата које упућује 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
добијања резултата психолошке процене за
рад са децом и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова
конкурса доставити на адресу школе у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, путем
Бесплатна публикација о запошљавању

поште или лично у канцеларију секретара школе, од 08.00 до 14.00 часова радним данима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 016/3426-161.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Орашац
16201 Манојловце
тел. 016/734-488

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/2020), кандидат треба да има
образовање стечено: 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 групу предмета, б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинаре, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 2) образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
попуњен пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности; доказ о познавању
српског језика подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику; кратку биографију. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе које су навели у
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће
се обавити у просторијама школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени

на бројеве контакт телефона које су навели
у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу “Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу школе, у затвореној коверти, лично или поштом.
Све потребне информације могу се добити
код секретара школе лично или на телефон:
016/734-488.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15
тел. 016/212-218

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука, у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива (“Сл.
гласник РС”, број 53/2017, 114/2017, 52/2018,
21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020,
10/2021 и 48/2021) стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, односно специјалистичким струковним
студијама; мастер академским студијама, по
прописима који уређују високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме након завршене економске школе.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање – завршена
основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 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): да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије; да знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар се достављају
докази о испуњености услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању (лица која су
стекла академског звање мастер у обавези су
да доставе и диплому о завршеним основним
академским студијама); уверење о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених (документа се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији); доказ о
знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
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на српском језику). Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају – преузимају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са чланом
154 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати који буду ушли у ужи
избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавнаја применом стандардизованих поступака, о
чему ће бити обавештени на бројеве контакт
телефона које су навели у својим пријавама.
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама Гимназије у Лесковцу, с тим што ће
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: 016/212-218.

ГИМНАЗИЈА
,,СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел./факс: 016/875-152, 877-091
gimnazijavl@gmail.com

Стручни сарадник – педагог школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених 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), мора испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос
предвиђене чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020)
и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано 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) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 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 (српски језик) – у обавези су да доказ
доставе само они кандидати који образовање
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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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи лично, или поштом на адресу: Гимназија
“Стеван Јаковљевић“, Михајла Михајловића бб,
16210 Власотинце. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже следећу документацију којом
се доказује испуњеност услова предвиђених
Законом, Правилником и овим конкурсом: 1)
диплому о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверена фотокопија (лица
која су стекла академско звање мастер – диплома основних и академских студија; 2) извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 6 месеци од дана објављивања
конкурса), оригинал или оверена фотокопија;
3) уверење о држављанству (не старије од 6
месеци), оригинал или оверена фотокопија; 4)
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са
холограмом, не старије од 6 месеци). Уколико
кандидат није стекао образовање на српском
језику, доставља доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор у складу са Законом и Правилником
о раду Гимназије „Стеван Јаковљевић“ - Власотинце. 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. Информације о конкурсу могу
се добити од секретара школе, преко телефона:
016/875-152.

НИШ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
Јавноправну научну област
Наставник у звање ванредни
или редовни професор за ужу
Јавноправну научну област
Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18,
73/18, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/21
– аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – други закони), чланом 165 Статута Унивезитета
у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр.
8/17...4/19), чланом 5 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу”, бр. 2/18 и 4/18) и Ближим критеријумима за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/17.....
2/20). Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у Нишу, Трг краља
Александра 11, 18105 Ниш, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву је
неопходно доставити биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима, библиографију и радове. Кандидати који
се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази
на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно је
да кандидат има кориснички налог, а уколико
кандидат нема кориснички налог, неопходно је
да се јави администратору Факултета на имејл:
bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факултета јави
најкасније 24 сата пре истека конкурсног рока.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати
су дужни да Факултету у писаној форми доставе документацију којом доказују да испуњавају
услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из претходног става.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и
неће бити разматране.”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПОЛЕТАРАЦ”
18252 Мерошина, Нишка 2

Васпитач

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

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„МЛАДОСТ“
18220 Алексинац, Буцекова 2

Чистачица – спремачица
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријаву приложити следећа документа: сведочанство – уверење о завршеној основној школи; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. Заинтересовани кандидати пријаве на
оглас могу поднети у року од 8 дана од дана
објављивања уз приложене доказе о испуњавању услова, на адресу: Дом ученика средњих
школа “Младост”, Буцекова 2, 18220 Алексинац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење) испуњава и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20),
и то ако: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 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, одизимање
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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 језики језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака: 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. У смислу услова из тачке 1) која се тиче образовања кандидата, лице треба да има одговарајуће образовање на студијама првог степена (основне
академске, основне струковне студије, студијама у трајању од три године, или одговарајуће
више образовање).
ОСТАЛО: 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. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: кратку биографију, са
адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству
РС, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда), уверење
да кандидат није осуђиван за дела из члана
139 став 1тачка 3 (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 шест 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. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености
услова) достављају се на наведену адресу установе (Нишка 2), са назнаком „Конкурс за васпитача” или се непосредно предају у установу,
радним даном, од 07.00 до 15.00 часова, у року
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Ближе информације о огласу могу се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина,
путем телефона: 018/4892-044.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЋЕЛЕ КУЛА”
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе –
наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник
Републике Србије” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)–5), чланом 140
став 1 и 2, чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике
Србије – Просветни гласник” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
Бесплатна публикација о запошљавању

16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021 – у даљем
тексту: Правилник) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 којима су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Учесник конкурса из тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата
је образовање из психолошких, педагошких и
методичних дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (који 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). Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу сматра се да има има
образовање из претходног става; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три 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. Услови из тачака 1)–5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Услови: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације, професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта, професор
спорта и физичког васпитања, професор спорта
и физичке културе, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет). По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (само
учесник конкурса који је променио презиме
односно име после издавања уверења, односно

дипломе); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три 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 (оригинал не старији од 30 дана
од дана објављивања конкурса); оригинал
потврде или оверена фотокопија потврде Повереника за заштиту родне равноправности да
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал не старије од 30
дана од дана објављивања конкурса). (Захтев
за издавање потврде учесник конкурса подноси
Поверенику за заштиту родне равноправности у
слободној форми на мејл: poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу:
Повереник за заштиту родне равноправности,
Булевар краља Александра 84, Београд, са назнаком да је потврда потребна ради учешћа на
конкурсу за заснивање радног односа и са
навођењем личне адресе учесника конкурса на
коју Повереник за заштиту родне равноправности доставља потврда); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
а за лица којима још није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (само
учесник конкурса који има завршене студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске установе о образовању 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
(само учесник конкурса који је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију доказа надлежне високошколске
установе о положеним испитима из педагогије
и психологије односно оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту односно
испиту за лиценцу (само учесник конкурса који
је у току студија положио испит из педагогије и
психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију
доказа одговарајуће високошколске установе о
положеном испиту из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику). Уколико учесник
конкурса не достави доказе из тачке 8) и 9)
пријава се сматра потпуном, али кандидат који
буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Услови за заснивање радног односа
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
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за запошљавање. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима. Пријаву послати на адресу:
Основна школа „Ћеле-кула”, Радних бригада
28, Ниш. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 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 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; на основним студијама у трајању
од најмање 4 (четири) године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице из става 1 тачке 1) подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 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 законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да
има дозволу за рад за наставника, педагога или
психолога, и то за рад у школи у подручју рада
којој припада школа (Економија, право и администрација); да има обуку и положен испит за
директора установе (изабрани директор који
нема положени избор за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси: оверен
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препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати који су стекли образовање
по прописима о високом образовању почев од
10.9.2005. године достављају оверену фотокопију дипломе и мастер и основних студија); оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о држављанству
(уверење о држављанству); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања – уверење МУП-а; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора
установе); оверен препис/фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује) (не старије од 6 месеци); преглед кретања
у служби са биографским подацима, адресом
становања, бројем телефона и/или адресом
електронске поште. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан
да достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Директор се бира на
период од четири године. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу Економска школа, Мајаковског 2, 18000 Ниш, са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона:
018/237-976.

НОВИ САД
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“

Наставник дефектолог у посебним
условима – предметна настава, са
одељењским старешинством
УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог.

Наставник дефектолог у посебним
условима – продужени боравак
УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог.

Медицински техничар – неговатељ у
посебним условима
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV),
смер педијатријски, општи, физиотерапеутски
техничар, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник дефектолог у посебним
условима – предметна настава са
одељењским старешинством
у средњој школи
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог.

Наставник практичне наставе у
посебним условима у подручју рада
Хемија, неметали и графичарство

21000 Нови Сад
Браће Рибникара 32
e-mail: skolamp@eunet.rs

у средњој школи

Наставник дефектолог
у посебним условима – додатна
подршка у образовању
УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог-логопед.

Наставник дефектолог
у посебним условима – додатна
подршка у образовању

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
одговарајуће образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), одговарајуће средње образовање и положен специјалистички испит са петогодишњим радним
искуством у струци, звање инжењер графичког
инжењерства.

Медицински техничар – неговатељ у
посебним условима

4 извршиоца

у средњој школи
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог.

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV),
смер педијатријски, општи, физиотерапеутски
техничар, пасивно знање рада на рачунару.

Наставник дефектолог
у посебним условима
– разредна настава

у средњој школи
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер или специјалистичке академске студије),
одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
звање дефектолог.

Радник на одржавању хигијене –
чистачица у посебним условима
УСЛОВИ: I степен школске спреме, основна
школа.
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме,
кандидати треба да испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да имају психичку, физичку и здравствену способност за

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

Наука и образовање

рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на одређено радно место по конкурсу, доставити: доказ
о стручној спреми и уверење о држављанству.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности изабрани канидат доставља
пре закључења уговора о раду. Уверење о
некажњавању школа прибавља по службеној
дужности за изабраног кандидата. У поступку
одлучивања о избору наставника школа врши
ужи избор кандидата који се упућују на претходну проверу психофизичких способности код
надлежне службе за послове запошљавања.
Рок за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са траженом документацијом послати
на адресу: Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика,
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, са назнаком: „За конкурс“.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Стручни сарадник – психолог

остварује образовно-васпитни рад – српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново
на сајту“, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз пријаву кандидат доставља: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту“;
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из казнене
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе након објављивања конкурса. Доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су
да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на
проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Лекарско уверење се
доставља по закључењу уговора о раду.

са 50% норме

Наставник биологије

УСЛОВИ: предвиђени Законом о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: чл. 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: да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1
тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020); 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, 11/16,
2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
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 (доказује се изводом из казнене евиденције који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске
управе); да има држављанство Републике
Србије (доказује се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној копији, не
старије од 6 месеци); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Доказ да кандидат зна језик на коме се

УСЛОВИ: предвиђени Законом о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020) и то: чл. 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: да кандидат има
одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018– др. закон, 10/2019 и 6/2020); 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,
11/16, 2/17, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна 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 (доказује
се изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе); да има
држављанство Републике Србије (доказује се
уверењем о држављанству, у оригиналу или
овереној копији, не старије од 6 месеци); да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат
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зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази у
делу „Ново на сајту“, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а који се налази у делу
“Ново на сајту”, оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија); извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе након објаве конкурса.
Копије докумената се оверавају код нотара.
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по
окончању конкурса, а пре закључења уговора
о раду. Кандидати који су изабрани уужи избор
упућују се на процену психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Лекарско уверење се доставља по закључењу
уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, поштом на адресу: ОШ „Жарко
Зрењанин“, 21423 Обровац, Краља Петра Првог
73, или лично, радним даном од 08.00 до 12.00
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве,
као и пријаве са неовереном документацијом,
неће се разматрати. За додатне информације
обратити се секретаријату школе, на телефон:
021/2068-014.

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21480 Србобран
Трг професора Миливоја Туторова 4

Секретар

са 50% норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на основу члана 132 став 2 и члана 140
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020), и то: 1. високо образовање из
области правних наука; 2. високо образовање
на студијама другог степена из области правних наука (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске
студије); 3. високо образовање на основним
студијама из области правних наука у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године и на основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); високо образовање из области правних наука; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља
се пре закључивања уговора о раду); 3. да није
17.11.2021. | Број 960 |

55

Наука и образовање

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 и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник – педагог
у установи
са 50% норме

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на основу члана 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
и то: 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; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (доставља се пре закључивања
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 и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријавни
формулар (са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја), приложе
следеће доказе: 1. потписану биографију кандидата; 2. оригинал или оверену копију дипломе; 3. оригинал или оверену копију уверење о
некажњавању из казнене евиденције МУП-а;
4. оригинал или оверену копију уверења о
држављанству РС (не старије од шест месеци);
5. оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. оверену копију доказа о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); 7. копију личне карте; 8. доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора о раду).
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“, на
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адресу: Гимназија и стручна школа „Светозар
Милетић“ у Србобрану, 21480 Србобран, Трг
професора Миливоја Туторова 4 или непосредно у школи, радним даном од 09.00 до 12.00
сати. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник предметне наставе
(биологије)
са 80% радног времена

УСЛОВИ: образовање: одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета или (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 (наведено лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета) или одговарајуће
високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; стечено звање:
професор биологије; дипломирани молекуларни
биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор биологије – хемије; дипломирани професор биологије и хемије; дипломирани биолог за
екологију и заштиту животне средине; дипломирани биолог, смер заштита животне средине;
дипломирани биолог заштите животне средине;
дипломирани биолог – еколог; дипломирани
професор биологије; дипломирани професор
биологије – мастер; дипломирани биолог – мастер; дипломирани молекуларни биолог – мастер; дипломирани професор биологије - хемије
– мастер; мастер биолог; мастер професор биологије. Уз пријавни формулар, који се преузима
и попуњава на интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и који
се одштампан доставља школи (хttp: //www.
mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/), кандидати
достављају потребну докуметацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђивано (не старије од шест месеци) и уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију
од шест месеци). Општи услови: кандидати
морају да имају одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије и
да знају језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи
се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат

који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља
одговарајућу потврду/уверење високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који
нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да
га 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 образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Психолошку процену способности за рад
са децом у ученицима извршиће национална
служба за запошљавање, а доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник за ужу научну област
Телекомуникације
и и обрада сигнала
у звању ванредног професора
на одређено време од 5 година
или редовног професора
на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8), односно
да има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета у
Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним условима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање,
прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих
нивоа студија; за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5. потврду
о оцени резултата педагошког рада – мишљење
студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених
научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења,
оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.).
објављених уџбеника, монографија, практикума
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или збирки задатака, за ужу научну, уметничку,
односно стручну област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешћу у завршним радовима на
специјалистичким, мастер и докторским академским студијама; 9. попуњен електронски
образац: Реферат комисије о кандидатима за
избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф на сајту Универзитета
у Новом Саду: 10. https: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не е-mail: opstaftn@uns.ac.rs, и
то у року предвиђеном за пријаву кандидата.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава
неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл.,
неопходно је доставити потврду надлежних
институција или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће
у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским и
организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести
линк са сајта институције на ком се јасно види
кандидатово учешће у раду. За избор у звање
редовног професора, као доказе о цитираности
обавезно је доставити потврду Матице српске,
поред које кандидат може доставити и друге
доказе (научне радове у којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и
сл.). Ако је научни рад који представља услов
за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва
часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс
за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“
21000 Нови Сад, Сељачких буна 51а
тел. 021/400-540

Наставник српског језика
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком; професор српске
књижевност и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима; професор односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор
за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима; професор српскохрватског језика са
источним и западним словенским језицима;
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима
се образовно васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском језику или румунском
језику; професор односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност; професор југословенске књижевности са страним
језиком; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за
српски језик и књижевност; професор српског
Бесплатна публикација о запошљавању

језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и
српске књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са
компаратистиком, Српски језик као страни);
Мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност
са теоријом књижевности); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер филолог из области филолошких наука; професор
југословенске књижевности и српског језика;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Услови у погледу образовања: 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. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање
подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Општи услови:
кандидат мора 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 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 и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно оверену копију уверења о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу.
уверење о неосуђиваности (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 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) које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова, оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Пријаве се
подносе у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– наставник српског језика”. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. 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
Национална служба за запошљавање 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 обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона 021/400-540,
радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: стечено звање: 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; услови у погледу образовања: 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. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање
подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Општи услови:
кандидат мора 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 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,
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у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно оверену копију уверења
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (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 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), које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова – оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу. Пријаве се
подносе у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– наставник разредне наставе”. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. 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
Национална служба за запошљавање 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 обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе на број телефона 021/400540, радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије
и да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија,
не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не
старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља
само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; уверење о неосуђиваности
(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 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), које издаје надлежна полицијска
управа Министарства унутрашњих послова –
оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци; доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве
треба послати на горенаведнеу адресу. Пријаве
се подносе у затвореној коверти, са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– чистачица“. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
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 Национална служба за запошљавање 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 обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у
просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на број
телефона 021/400-540, радним данима од 07.30
до 14.30 часова.

Чистачица

Наставник предметне наставе из
области Здравство и социјална
заштита на образовном профилу СТ

УСЛОВИ: основно образовање. Општи услови:
кандидат мора 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 кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против

58

| Број 960 | 17.11.2021.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1

УСЛОВИ: доктор стоматологије, доктор стоматологије – специјалиста стоматолошке протетике, доктор стоматологије – специјалиста пародонтологије и оралне медицине

Домар школе
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању електро или
машинске струке

ОСТАЛО: Кандидати морају да имају: одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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; да имају
држављанство Републике Србије и да знају
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалситичке академскее
струје) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање
подразумева и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у року 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. Услови у
погледу стеченог степена и врсте образовања
детаљно су регулисане Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, броја 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019)
и 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). Остало: Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.rs, кандидати достављају и потребну документацију:
оверену копију дипломе, уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију). Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 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 образовање и психолошких, педагошких и
методичких дисциплина. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу

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

Наука и образовање

школе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, у публикацији „Послови“, уз обавезну
назнаку: „За пријаву на конкурс за радно место
____ (навести радно место за које се конкурише)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
Бачка Паланка, Трг братства јединства 23
тел. 021/751-235

Наставник предметне наставе –
енглески језик

са 33,33% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020 и
1/2021) и то да је стекао одговарајуће високо
образовање 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 групу предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна 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 пријавним
формуларом доставља школи у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу следећу документацију: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидати који су
стекли академско звање мастер достављају и
диплому са основних академских студија); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе (о неосуђиваности за горе наведена кривична дела), не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса, оригинал или
оверена фотокопија; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(доставља кандидат уколико није стекао одговарајуће образовање на српском језику); доказ да
Бесплатна публикација о запошљавању

има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа неће се узети у разматрање.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на број телефона: 021/751-235.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1
e-mail: skolazccelarevo@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139, чланом 140 став 1, 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да поседује одговарајуће образовање из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања стечено за наставника, педагога
или психолога за рад у основној школи: 1. на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да
има завршене студије првог 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; да
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника и
стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има завршену 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 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 на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Документа која се достављају уз
пријаву за конкурс: преглед кретања у служби,
са биографским подацима и оквирним планом
рада за време мандата, диплома о стеченом
одговарајућем високом образовању; уверење
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (уколико кандидат
поседује такав документ, а ако не дужан је
да положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност); потврда
да има најмање осам година рада у установи

на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених за
кандидате који су променили име или презиме после издавања дипломе; уверење одговарајуће високошколске установе о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); уверење из казнене
евиденције Министарства унутрашњих послова
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела и дискриминаторно понашање
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (издат по
објављивању конкурса); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (може и из
досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама доставити ново лекарско
уверење); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао
појединачни стручно-педагошки надзор) доказ
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања школе (овај
доказ достављају само кандидати који су раније
вршили дужност директора установе). Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног бележника.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаву
на конкурс, својеручно потписану, заједно са
потребном документацијом, доставити школи на адресу: ОШ „Здравко Челар“, Трг Бориса Кидрича 1, 21413 Челарево, са назнаком
“Пријава на конкурс за избор директора” или
лично у секретаријату школе, од 8 до 13 часова
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у разматрање. Конкурсна документација се не враћа.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон број 021/760-014.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР“
21412 Челарево
Трг Бориса Кидрича 1
e-mail: skolazccelarevo@gmail.com

Наставник предметне наставе –
наставник енглеског језика
за 66, 67% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 – други закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 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); 2.
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 дискриминаторско понашање; 3. има држављанство
Републике Србије; 4. зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
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59

Наука и образовање

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену основну
школу; 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 дискриминаторско понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да
доставе: оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал или
оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије
од 6 месеци; кратку биографију или ЦВ. Докази
о здравственој, психичкој и физичкој способности прибављају се пре закључења уговора о
раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат које одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе
на телефон бр. 021/760-014.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3
тел. 021/6041-244

Дефектолог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20); наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и 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, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинију 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. год; лице из тачке 1 подтачка 2 мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; психичку, физичку и и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано за кривична
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дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, које има
држављанство РС и које зна српски језик.
ОСТАЛО: 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. Потребна документација: оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказ 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 слободне,
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 (из полицијске
станице, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику). Фотокопије докумената се оверавају од
стране јавног бележника. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом
на адресу: ОШ “Вук Караџић”, Доситејева 3,
21400 Бачка Паланка. Ближе информације о
конкурсу на тел. 021/6041-244.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Стручни сарадник корепетитор за
област Музичке уметности
на одређено време 4 године

2. Стручни сарадник корепетитор за
област Музичке уметности
на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради
посебне неге детета

3. Сарадник у настави за област
Музичке уметности, ужа област
Солфеђо

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

4. Сарадник у настави за област
Драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област Продукција
на одређено време 1 година

5. Сарадник у настави за област
Ликовних уметности, ужа област
Вајарство
на одређено време 1 година,
са 50% радног времена
2 извршиоца

6. Сарадник у настави за област
Примењених уметности и дизајна,
ужа област Графички дизајн
на одређено време 1 година,
са 50% радног времена
2 извршиоца

7. Сарадник у настави за област
Примењених уметности и дизајна,
ужа област Дизајн ентеријера
на одређено време 1 година,
са 50% радног времена

Услови за радна места 1 и 2: високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије) из области музичке уметности, ужа област клавир. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене чланом 123 Статута Академије уметности.
Услови за радно место 3: студент мастер академских студија из области Музичка педагогија,
студије првог степена завршене са укупном
просечном оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом
83 Закона о високом образовању и чланом 127
Статута Академије уметности.
Услови за радно место 4: студент мастер академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област продукција,
студије првог степена завршене са укупном
просечном оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом
83 Закона о високом образовању и чланом 127
Статута Академије уметности За радно место 5:
Студент мастер академских студија из области
ликовних уметности, ужа област вајарство, студије првог степена завршене са укупном просечном оценом најмање осам (8). Кандидати
треба да испуњавају услове утврђене чланом
83 Закона о високом образовању и чланом 127
Статута Академије уметности.
Услови за радна места 6 и 7: студент мастер
академских студија из области примењених
уметности и дизајна, студије првог степена
завршене са укупном просечном оценом најмање осам (8). Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене чланом 83 Закона о високом
образовању и чланом 127 Статута Академије
уметности. Закон о високом образовању и
Статут Академије уметности у Новом Саду
постављени су на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs – у секцији “Наставници- Конкурси”).
ОСТАЛО: Сви кандидати достављају: 1. пријаву
на конкурс која мора да садржи назив радног
места за које кандидат конкурише, списак
документације коју прилаже, контакт адресу,
број телефона, имејл-адресу; 2. оверене фотокопије диплома о завршеним одговарајућим
студијама и додатке дипломи; 3. уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); 4. уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6
месеци) 5. личну карту (фотокопија или очитана биометријска лична карта). Осим наведене
документације, у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају
додатну документацију, и то:
За радна места 1 и 2: попуњен образац биографских података на ћириличком писму
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
“Наставници-Конкурси”), приложен у штампаној
и електронској форми (УСБ) и доказе о испуњавању услова радног места у складу са чланом
123 Статута Академије уметности.
За радна места: 3, 4, 5, 6 и 7: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који
се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској
форми (УСБ), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење о просечној оцени на студијама првог степена.
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Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на
адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре
Јакшића 7.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23
тел. 021/604-0428
e-mail: ekonomskabp@gmail.com

Наставник економске групе
предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140, Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а) одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др.
закони, 10/2019), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација (“Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
1/2019, 9/2019, 2/20, 1/21) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство, туризам (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник“ бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/20, 14/20 и 1/2021); б) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије и д) да зна српски језик. 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ
о одговарајућем образовању); 2) доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3) Закона – уверење из МУП-а, не старије од
6 месеци; 3) доказ да кандидат има обавезно
образовање из чл. 140 овог закона – 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, за кандидате који ово уверење не
поседују у складу са чл. 142 став 2 наставник
Бесплатна публикација о запошљавању

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 или
доказ да је положио испит за лиценцу; 4) извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); 6) 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
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Подаци
који се прикупљају у току конкурсног поступка
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу школе: Средња стручна школа „Др Радивој
Увалић“, Трг братства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) и то: а)
одговарајуће образовање ускладу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 – др. закони, 10/2019), као и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из опште образовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник“
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп., 13/2016,
2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и
1/21), б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да имају
држављанство Републике Србије и д) да знају
српски језик. 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверену фотокопију дипломе (доказ
о одговарајућем образовање); 2) доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка3) Закона –
уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); 3)
доказ да кандидат има обавезно образовање из
чл. 140 овог закона – 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, за кандидате који ово уверење не поседују у складу са
чл. 142 став 2 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 или доказ да је положио
испит за лиценцу; 4) извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеци; 5) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; 6) 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 психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови “. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном
документацијом, неће се разматрати. Подаци
који се прикупљају у току конкурсног поступка
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18). Пријаве слати на адресу школе: Средња стручна школа “Др Радивој
Увалић”, Трг братства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019 и
6/2020), односно: 1. да има одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 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 или језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију са личним подацима;
доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену копију дипломе); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 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
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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. Доказ о
знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за
рад са ученицима се доставља непосредно пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
на конкурс доставити лично или слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, Радоја Домановића 24, 21000 Нови Сад. Контакт телефон:
021/6339-153.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21102 Нови сад, Јеврејска 7

Наставник играчких предмета у
балетској школи – предмет
Класичан балет
Наставник играчких предмета
у балетској школи – предмет
Савремена игра

са 100% радног времена – 1 извршилац
и са 90% радног времена – 1 извршилац
2 извршиоца

Корепетитор
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, 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 и 95/2018 – аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да:
1. има одговарајуће образовање: наставник
играчких предмета у балетској школи – предмет: класичан балет високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
послове наставника играчких предмета у балетској школи може да обавља лице које има најмање средње балетско образовање и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада
у складу са одредбом члана 141 ст. 5 Закона
о основама система образовања и васпитања;
врсту стручне спреме прописану Правилником
о степену и врсти образовања наставника у
основној балетској школи (“Службени гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 18/2013,
7/2020 и 8/2020) и то: балетски играч, играч
класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, мастер драмски и аудивизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил
играч класичног балета, мастер менаџер, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер
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културолог, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног
балета, мастер професор физичког васпитања
и спорта, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног
балета, мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, специјалиста организатор спортске
рекреације, са завршеном средњом балетском
школом, образовни профил играч класичног
балета, специјалиста тренер, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил
играч класичног балета; дипломирани историчар уметности, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета; мастер историчар уметности, са
завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета; лице са
наведеном врстом стручне спреме треба да има
и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада. Наставник играчких предмета у балетској школи – предмет: Савремена игра: високо
образовање стечено: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања; послове наставника играчких предмета у балетској школи може да обавља лице
које има најмање средње балетско образовање
и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада у складу са одредбом члана 141 ст.
5 Закона о основама система образовања и
васпитања; врсту стручне спреме прописану
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 („Службени гласник РС – Просветни
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019,
14/2020 и 2/2021) и то: (1) дипломирани педагог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломирани
менаџер у уметности; (4) мастер педагог; (5)
мастер драмски и аудивизуелни уметник; (6)
мастер менаџер; (7) мастер културолог; (8)
мастер професор физичког васпитања и спорта; (9) мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије; (10) специјалиста организатор
спортске рекреације; (11) специјалиста тренер.
Лице из подтач. (1) - (11) ове тачке треба да
има најмање средње балетско образовање за
образовни профил играч савремене игре и 10
година играчке праксе, односно педагошког
рада. Корепетитор: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, у складу са одредбом члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања;
врсту стручне спреме прописану Правилником

о степену и врсти образовања наставника у
основној балетској школи (“Службени гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 18/2013,
7/2020 и 8/2020) и то: дипломирани музичар
пијаниста, дипломирани музичар чембалиста,
дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани
музичар педагог, дипломирани музички педагог, мастер музички уметник, професионални
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста,
мастер теоретичар уметности, професионални
статус музички педагог, мастер композитор,
професор солфеђа и музичке културе; мастер
музички уметник – музичар у медијима; мастер музички уметник, професионални статус
акордеониста/хармоникаш. 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.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ о одговарајућем
образовању (диплому); доказ о неосуђиваности
за кривична дела наведена под тач. 3. овог конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а
РС и уверење надлежног суда које није старије
од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење
које није старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ је приложена
диплома о стеченом образовању на српском
језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна исправа о средњем
или вишем образовању на српском језику или
доказ да је положен испит о знању српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); извод МК рођених (са холограмом) и
фотокопију личне карте. Докази о испуњености
услова под редним бројем 1, 3–5 овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.
У пријави обавезно навести контакт телефон.
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу добити
од секретара школе путем телефона: 062/244605. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити непосредно или путем
поште на адресу: Балетска школа у Новом Саду,
Поштански преградак 261, 21102 Нови Сад, са
назнаком „Пријава на конкурс”.
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утисак је
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БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21102 Нови Сад, Јеврејска 7

Стручни сарадник – педагог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(због обављања послова
помоћника директора)

Наставник играчких предмета
у балетској школи – предмет
класичан балет

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
(по основу избора за директора школе
у првом изборном периоду)

Корепетитор

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство
са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, 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 и 95/2018 – аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1.
има одговарајуће образовање: високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са одредбом члана
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и врсту стручне спреме за стручног
сарадника – педагога прописану Правилником
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 – испр., 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и
1/2021) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021), и то: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани школски педагог – психолог; дипломирани педагог
– општи смер или смер школске педагогије;
дипломирани педагог - мастер; мастер педагог;
врста стручне спреме за наставника играчких
предмета у балетској школи – предмет Класичан балет која је прописана Правилником
о степену и врсти образовања наставника у
основној балетској школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 18/2013,
7/2020 и 8/2020) и то: балетски играч, играч
класичног балета, мастер педагог, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, мастер драмски и аудивизуелни уметник, са завршеном
средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета, мастер менаџер,
са завршеном средњом балетском школом,
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образовни профил играч класичног балета,
мастер културолог, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч
класичног балета, мастер професор физичког
васпитања и спорта, са завршеном средњом
балетском школом, образовни профил играч
класичног балета, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, специјалиста
организатор спортске рекреације, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета, специјалиста
тренер, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета; дипломирани историчар уметности, са завршеном средњом балетском школом, образовни
профил играч класичног балета; мастер историчар уметности, са завршеном средњом балетском школом, образовни профил играч класичног балета. Лице са наведеном врстом стручне
спреме треба да има и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада. Врста стручне
спреме за корепетитора која је прописана Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
18/2013, 7/2020 и 8/2020) и то: дипломирани музичар пијаниста, дипломирани музичар
чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш,
дипломирани музичар педагог, дипломирани музички педагог, мастер музички уметник,
професионални статус: клавириста, оргуљаш
или чембалиста, мастер теоретичар уметности,
професионални статус музички педагог, мастер композитор, професор солфеђа и музичке
културе; мастер музички уметник – музичар у
медијима; мастер музички уметник, професионални статус акордеониста/хармоникаш; 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.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ о одговарајућем
образовању (диплому); доказ о неосуђиваности
за кривична дела наведена под тач. 3 овог конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а
РС и уверење надлежног суда које није старије
од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење
које није старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ је приложена
диплома о стеченом образовању на српском
језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ је јавна исправа о средњем
или вишем образовању на српском језику или
доказ да је положен испит о знању српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); извод МК рођених (са холограмом) и
фотокопију личне карте. Докази о испуњености
услова под редним бројем 1, 3–5 овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под редним бројем 2 (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду.

У пријави обавезно навести контакт телефон.
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу добити
од секретара школе путем телефона: 062/244605. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити непосредно или путем
поште на адресу: Балетска школа у Новом Саду,
Поштански преградак 261, 21102 Нови Сад са
назнаком “Пријава на конкурс”.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад
Ловћенска 16

Наставник – сва звања, за ужу
област Основне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, група
предмета Основе истраживања у
спорту и физичком васпитању
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени
су Законом о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон), Статутом Факултета и Правилником о организацији
и систематизацији послова Факултета спорта и
физичког васпитања у Новом Саду.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука
из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање извештаја,
списак стручних и научних радова, као и саме
радове, доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве
се примају у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Универзитет у
Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450-188 локал 124.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
21216 Надаљ, Србобран
Светог Саве 31

Стручни сарадник библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
88/2018 – др. закон и 10/2019 и 6/2020) и то:
1) да има одговарајуће образовање прописано
Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног
сарадника у основној школи; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављење малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
изнад наведених услова и то из тачака 1, 3–5
17.11.2021. | Број 960 |
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су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора.
Наставник и стручни сарадник, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за 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 (1) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз захтев кандидат доставља: оверену копију дипломе о завршеном образовању:
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да кандидат није осуђиван
за напред наведена кривична дела, извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе; доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Пријаве и
приложена документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова подносе се на адресу школе: Светог Саве 31, 21216
Надаљ, са назнаком „За конкурс“.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 2

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање; општи услови за
сва радна места: кандидат мора 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 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
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Републике Србије и да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику; уверење о неосуђиваности (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 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) које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова – оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве треба послати на адресу:
Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића
2, 21205 Сремски Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– чистачица“. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену способности за
рад са децом у ученицима извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића 2. Сремски Карловци. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона:
021/881-777, радним данима од 08.00 до 12.00
часова.

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: стечено звање: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани педагог
– мастер; мастер педагог. Услови у погледу
образовања: 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. септембра 2005. године; одговарајуће образовање подразумева и образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат мора 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 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 и да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија, не старије од
шест месеци); оверену копију дипломе; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику; кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из педагогије и
психологије, односно оверену копију уверења
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу; уверење о неосуђиваности (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 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) које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова – оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве треба послати на адресу
Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића
2, 21205 Сремски Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: “Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– стручни сарадник – педагог”. Конкурс остаје
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену способности за рад са децом у ученицима извршиће
Национална служба за запошљавање, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од обављеног
разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића 2.
Сремски Карловци. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 021/881-777, радним данима од
08.00 до 12.00 часова.
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Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме електротехничке струке, напредно знање рада на
рачунару; општи услови за сва радна места:
кандидат мора да има одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно – васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; уверење о неосуђиваности (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 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) које издаје надлежна полицијска управа
Министарства унутрашњих послова – оригинал
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве треба послати на адресу:
Карловачка гимназија, Трг Бранка Радичевића
2, 21205 Сремски Карловци. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: “Конкурс
за пријем у радни однос на радно место – техничар одржавања информационих система и
технологија”. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Психолошку процену способности за рад са
децом у ученицима извршиће Национална
служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од обављеног разговора са
кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама Карловачке гимназије,
Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци.
Бесплатна публикација о запошљавању

Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе на број телефона: 021/881777, радним данима од 08.00 до 12.00 часова.

Наставник предметне наставе –
енглески језик и књижевност

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено звање: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани филолог англиста, 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); мастер професор предметне наставе; лица која су стекла
академско звање мастер, морају да имају претходно завршене основне академске студије из
области предмета, односно на студијским групама/ програмима: Језик, књижевност, култура,
модул Енглески језик и књижевност, Енглески
језик и и књижевност; Англистика; Енглески
језик и књижевности са другом страном филологијом. Услови у погледу образовања на основу члана 140 и 142. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 10/19 и 6/20) и то: 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 уређевали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајуће образовање подразумена и образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколског 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. Општи услови за сва
радна места на основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и то: кандидат мора да има одговарајуће образовање;
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, запуштање и
занемаривање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична 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 и да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: кратку биографију;
попуњен формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања који се
преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); оверена
копија дипломе; доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику; уверење о
неосуђиваности (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 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) које
издаје надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих послова – оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ
о здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе у затвореној
коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место –
наставник предметне наставе – енглески језик
и књижевност”. Рок за подношење пријава са
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана
објављивања конкурса у пубилацији „Послови“.
Пријаве треба послати на адресу: Карловачка
гимназија, Трг Бранка Радичевића 2, 21205
Сремски Карловци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену способности за рад са децом
у ученицима извршиће Национална служба
за запошљавање, а доказ о психофизичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. 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 објављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама Карловачке гимназије, Трг Бранка Радичевића 2, Сремски Карловци. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона:
021/881-777, радним данима од 08.00 до 12.00
часова.

ПАНЧЕВО
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rs

Наставник географије
за 65% радног времена

УСЛОВИ: наставу може да изводи (1) професор
географије; (2) дипломирани географ; (3) професор историје – географије; (4) дипломирани
географ – просторни планер; (5) дипломирани
професор географије - мастер; (6) дипломирани
географ – мастер; (7) мастер географ; (8) мастер професор географије; (9) мастер професор
географије и информатике; (10) мастер професор биологије и географије. Лице из тачке 11)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијском програму: географија; дипломирани географ; професор географије двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике.
Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
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32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење), посебних услова предвиђених Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник
бр“. 8/15, 11/16, 13/16 – испр. 13/16, 2/17, 13/18,
7/19, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21), кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у
чл. 139, 140, 142, 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), и
то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису
осуђивани 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 за које није, у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање;
4) да су држављани РС и 5) да знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови под тачкама 1–4 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
под тачкама 1), 3) 4) и 5) (диплома, уверење о
некажњавању, држављанство и доказ о познавању језика) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс заједно
са формуларом који се може преузети на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а доказ под тачком 2) (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
који ће уз потребну документацију доставити
установи. Конкурс ће бити отворен 8 дана од
дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење
да није кажњаван за назначена кривична дела и
да се против њега не води поступак за наведена дела пред надлежним судовима, 3. оверену
фотокопију уверења о држављанству РС (које
није старије од 6 месеци), 4. доказ да је стекао
образовање на српском језику или је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата
на српском језику која је приложена као доказ
по тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика) и 5. попуњен формулар који се може
преузети на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
са кратком биографијом и потребном документацијом слати на адресу: Средња стручна школа
„Васа Пелагић”, 26220 Ковин, Цара Лазара 261,
тел. 013/742-200. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ
АКДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

1. Наставник у звању предавача за
област Страни језик – Француски
језик
са 50% радног времена, на одређено
време, период од пет година

УСЛОВИ: Подаци о потребној стручној оспособљености, зањима и вештинама односно
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компетенцијама оцењиваће се у изборном
поступку: кандидат не сме бити правоснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из чл.
72 став 4 ЗОВО; стечен научни назив доктора
наука или академски назив магистра наука или
стручни назив специјалисте академских студија,
из стручно-уметничке област за коју се бира у
звање, стечен на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, стечен у
иностранству, признат у складу са Законом о
високом образовању, изузетно за предавача
може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог, односно другог степена и
призната уметничка остварења. Остали услови
- способност за наставни рад, радно искуство
и референце предавача, сарадника у области
друштвено-хуманистичког поља утврђени су
чл. 73 и 74 ЗОВО, Статутом АТВСС (Пречишћен
текст бр. 01-1/414-3 од 01.06.2021. год.) и чл.
3 Правилника о избору у звање и заснивању
радног односа наставног особља АТВСС (бр.
01-1/155-10 од 25.06.2020, бр. 01-1/414-3 од
01.06.2021). Пријаве кандидата са прилозима
(биографија, списак научних и стручно-уметничких радова и саме радове – референце, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми,
извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству, уверење надлежног органа да
против кандидата није изречена пресуда за
кривична дела из члана 72 став 4. ЗОВ; доказ
о радном искуству у настави са извештајем о
резултатима анкете у високошколској установи
или позитивној оцени приступног предавања
(за кандидате који немају педагошко искуство),
подносе се на адресу: Одсек Пирот Академије
техничко-васпитачких струковних студија,
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу НСЗ „Послови“. Неблаговремене и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

ПОЖАРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
12221 Мајиловац

Педагог
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 и 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане члановима 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020, у
даљем тексту: Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020 у даљем тексту:
Закон); 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 Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) за
рад на радном месту: педагог; 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 заштитећних 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 се остварује
образовно-васпитни рад. 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 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 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 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 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; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из овог става доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености ових услова саставни су део пријаве на конкурс, осим доказа
из тачке 2) који се прибавља пре закључења
уговора о раду. Наставник, васпитач и стручни сарадник може да буде 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 групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке
1) подтачка (2) овог става мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може пронаћи

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

Наука и образовање

на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са попуњеним
и одштампаним формуларом, достављају школи. Уз пријавни формулар доставља се следећа
документација којом се доказује испуњеност
прописаних услова: диплома о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који имају
стечену диплому другог степена достављају и
диплому са основних академских студија), за
радно место помоћног радника сведочанство
о завршеној основној школи; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви документи морају да
буду оригинали или оверене копије. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор за радна
места наставника биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
тестова. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након што добије резултате психолошке процене кандидата, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Помоћни радник на одржавању
хигијене
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора 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 и 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 дискриминаторско понашање, 4) да је држављанин
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)–5), саставни су
део пријаве на кокурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата конкурсна комисија ће
донети у року.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни
формулар, који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому или диплому о основним студијама
и мастер студијама, не старије од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 и тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
Бесплатна публикација о запошљавању

(оригинал или оверену копију, не старију од 6
месеци); писмени доказ (уверење да је положио испит из српског језика, одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће
образовање стекао на страном језику); радну
биографију – пожељно. Уз пријавни формулар
и доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни број
телефона. Кандидати који испуњавају услове
конкурса, а који су изабрани у ужи избор, у
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. 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 (не старије од
6 месеци). Пријаве слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 12221 Мајиловац, са
назнаком „За конкурс – не отварати”. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
12306 Велико Лаоле, Цара Душана 141

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: На основу Правилника о стручној
спреми наставника и стручних сарадника у
основним школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/1013, 2/2016,
10/2016, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021):
послове наставника наставника разредне
наставе може да обавља: 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. Поред општих услова предвиђених чл. 24, 26 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), за наведено радно
место кандидат треба да испуњава услове из
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021), односно да кандидат: поседује 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; 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; 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Обавезно образовање
лица из члана 140 овог закона је образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом
преноса бодова), доказ – уверење надлежне
установе. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 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,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (доказ не старији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа
да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за 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
(оригинал или оверена фотокопија уверења
полицијске управе Министарства унутрашних
послова, не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију), радну биографију. 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. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно место
наставника разредне наставе“. Контакт телефон: 012/346-816. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
17.11.2021. | Број 960 |
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ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“
12000 Пожаревац, Симе Симића 3

Наставник предметне наставе
– наставник српског језика и
књижевности
са 72% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место наставника поред општих услова за
заснивање радног односа у складу са чл. 24
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1) поседује
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 из одговарајућих
предмета, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплиноване срудије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да
зна српски језик; 4) држављанство Републике Србије; 5) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6)
Повереник за заштиту равноправности – потврда којом се утврђује да не постоји дискриминаторно понашање (потврда се може прибавити
и путем мејла) Уз пријаву доставити: попуњен
пријемни формулар скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пријаву на конкурс са краћом
биографијом; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оригинал уверење о
држављанству Републике Србије или оверена копија, не старија од шест месеци; оригинал извод из матичне књиге рођених или оверена копија; уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела наведена чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, не старији од шест месеци; доказ
надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак; лекарско уверење, које се
доставља пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020),
односно да: 1) поседује одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) зна српски језик; 4) није осуђиван правоснажном 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 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;
5) да има држаљанство Републике Србије; 6)
Повереник за заштиту равноправности – потврда којом се утврђује да не постоји дискриминаторно понашање (потврда се може прибавити и путем имејла). Уз пријаву доставити:
попуњен пријавни формулар скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија сведочанства
о завршеној основној школи) – оригинал уверење о држављанству Републике Србије или
оверена копија, не старија од шест месеци;
оригинал извод из матичне књиге рођених или
оверена копија; уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела наведена чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци;
доказ надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак – лекарско уверење, које се доставља пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Избор се
врши у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања. У складу са чланом
154 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 пријавним формуларом достављају школи најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са траженом документацијом послати
на адресу: Основна школа „Краљ Александар I“,
12000 Пожаревац, Симе Симића 3, са назнаком:
„Конкурс за избор наставника српског језика и
књижевности / чистачице“, или непосредно у
запечаћеној коверти. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1. попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – део Ново); 2.
кратку биографију; 3. оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом образовању; 4. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 6. оригинал
уверења о неосуђиваности које издаје надлежна служба МУП-а (не старије од 6 месеци); 7.
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду); 8. доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; фотокопије морају бити оверене и
не старије 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 ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи, у складу са чл. 154
ст. 2. Закона. Неблаговремене пријаве, пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса,
као и пријаве са неовереном документацијом
неће се разматрати. 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“ НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12222 Браничево

12000 Пожаревац
Јован Шербановић 10
тел. 012/540-225

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове:
да поседује одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2)
и става 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр
88/2017 и 27/18 – др. закони) – одговарајуће
високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има одговарајуће образовање у складу са чл. 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 и 13/2018); да 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

Наставник технике и технологије
са 70% радног времене

Наставник информатике и
рачунарства
Наставник математике
Домар / мајстор одржавања
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 наставника у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II) –
други закон, 10/2019 и 6/2020) и са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012,
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15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21 и 4/21); за чистачицу: у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова – основно образовање и васпитање;
за домара / мајстора одржавања: у складу са
Правилником о организацији и систематизацији
послова средње стручно образовање у трајању
од 3 године или средње стручно образовање
у трајању од 4 године, машинске, браварске,
столарске, дрвопрерађивачке, електричарске
и водоинсталатерске струке; 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 и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу: 1) попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; 2) биографија
са обавезним навођењем адресе становања и
броја телефона; 3) оверена фотокопија дипломе (лица са завршеним студијама другог степена достављају и диплому и додатак дипломи првог и другог степена студија); за послове
чистачице – оверена фотокопија сведочанства
о завршеном основном образовању и васпитању; 4) оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 6) оригинал или
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности
из МУП-а (не старије од 6 месеци); 7) потврда одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из страног језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени
сви докази и који испуњавају услове за оглашене послове, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему ће
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које
су навели у својим пријавама. Доказ о испуњености услова из тачке б) прибавља се пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење
не старије од 6 месеци које издаје надлежна установа). Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима достављати у затвореној коверти са назнаком „За
конкурс“, на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“
у Пожаревцу, Јована Шербановића 10, 12000
Пожаревац, лично или поштом. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране
директора школе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ“
12315 Рашанац, Пожаревачка 4
тел. 012/340-015, 069/3403750
e-mail: skolarasanac@gmail.com

Наставник разредне наставе
Наставник француског језика
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника разредне
наставе и француског језика, 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 – за
наставника разредне наставе, наставника математике и наставника француског језика („Сл. гл.
РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове прописане чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5)
Закона о основама система образовања и васпитања; став 1 – у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом, и то ако: 1) имају одговарајуће
образовање; 2) 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 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, утврђенодискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) 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.

ОШ “ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”
12312 Смољинац
Николе Тесле 56
тел. 012/283-232, 012/238-328

Стручни сарадник – педагод
са 50% радног времена

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у радни однос у складу са чл.м
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 – др. закони и 6/20) односно, да: имају
одговарајуће образовање (у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“ Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17 и 3/17), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом

и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије и знају српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба да приложе следеће
доказе о условима за пријем у радни однос:
потписану биографију; доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (оригинал /
оверену фотокопију уверења о држављанству
не старији од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као
и оверену фотокопију додатка дипломи уколико је додатак издат кандидату (не старији
од 6 месеци); оригинал / оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције надлежне
полицијске управе за горе наведена кривична
дела; доказ о знању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на језику на коме се
изводи образовно-васпитни рад, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона; 012/283-232 и 012/ 283-328. Адреса на коју
се достављају пријаве: ОШ “Дража Марковић
Рођа”, Николе Тесле 56, 12312 Смољинац. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 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 способности за рад са
децом и учеицима.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље
Немањина 7
тел. 027/329-188

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/19, 6/20), и то: да
кандидат има одговарајуће образовање за
васпитача или стручног сарадника, стечено
на: 1. студијама другог степена – мастер академске студије, мастер академске студије или
мастер струковне студије, 1) студије другог
степена из научне, стручне области за одговарајући предмет – групе предмета, 2) студије
другог степена из области педагошких наука
или нтердисциплинарне, мултидисциплинарне трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; лице из ст. 1 тачка 1 подтачка 2
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мора да има завршене студије првог степена из
научне, стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична 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 РС;
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; да има дозволу за рад – лиценцу
за васпитача или стручног сарадника, односно положен стручни испит; обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућегобразовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице
које има: одговарајуће образовање стечено за
васпитача на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, оригинал или оверену
копију дипломе о завршеном образовању, оригинал или оверену копију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу,
доказ о похађаном програму обуке и положеном испиту за директора установе (уколико је
кандидат поседује), потврду да има најмање
осам, односно десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (издат по објављивању конкурса), доказ о знању језика уколико образовање
није стечено на том језику; лекарско уверење;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата – извештај просветног саветника (уколико је кандидат имао појединачни
стручно-педагошки надзор), доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе), програм рада
са радном биографијом. Кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора дужан је да у року од две године од дана
ступања на дужност положи испит за директора. Уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом доставља се при закључењу уговора о раду. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Пријаву на конкурс за избор директора заједно са потребном документацијом доставити на
горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава за
конкурс за избор директора“ или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб.
тел. 027/371-373

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

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
11328 Водањ, Петра Костића 1
тел. 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

положио стручни испит, односно испит за
лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20, оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству РС (оригинал или оверена
копија). Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно
или путем поште на горенаведену адресу. Сва
потребна обавештења могу се добити код секретара школе на број телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који мора да поседује: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и
155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године; степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 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 6 бодова из психолошких,
педагошких 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 или
психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење
о држављанству РС (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.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом
се доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина,
односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који мора да поседује: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139, 140 и
155 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су утврђивали
високо образовање до 10.09.2005. године; степен и врста образовања морају бити у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 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 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 или психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 овог Закона; уверење о држављанству
РС (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.
ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: диплому о завршеном образовању са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима
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из педагогије или психологије или доказ да
је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверена
копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/20, оригинал или оверена копија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве се достављају
непосредно или путем поште на горенаведену адресу. Сва потребна обавештења могу се
добити код секретара школе на број телефона
026/4715-004.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 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: 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. Испуњеност услова за пријем у
радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 139 Закона о основама система
образовања и васпитања): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 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 кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање, 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесник треба
да поднесе: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству, оригинал
или оверена копија, не старије од шаст месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о
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положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања, тј. најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; потврду о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеној обуци и
испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у
обевези да положи испит за директора у законском року), радну биографију, оквирни план
рада за време мандата. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију
и све доказе о испуњености услова за избор
чије се прилагање тражи. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, о неосуђиваности, држављанству
Републике Србије и знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора,
комисија цени и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). 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. Пријаве се
подносе у затвореним ковертама, са назнаком
„За конкурс“, непосредно школи или препорученом поштом, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Додатне
информације се могу добити на телефон школе:
026/313- 060.

Педагошки асистент

на одређено време до краја текуће
школске године, до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује најмање четврти
степен стручне спреме у складу са Правилником
о систематизацији Основне школе „Херој Радмила Шишковић”; да испуњава услове за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о поседовању држављанства Републике Србије (фотокопију уверења о
држављанству, не старије од 6 месеци); оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију сертификата о
завршеном програму обуке за педагошког асистента; 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; доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
кандидат је дужан да достави пре закључења
уговора о раду; да знају ромски језик, с обзиром да се ради са децом, ученицима и породицама из ромске заједнице; доказ о знању српског језика уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 026/313-060.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11319 Крњево, Николе Пашића 4

Васпитач

за рад у Припремној предшколској
групи у централној школи
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
Законом и ако има: 1) високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије, по пропису које уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године, на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно- васпитни рад и да има
положен испит за лиценцу. 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 Републике Србије; уверење да кандидат
није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидат преузима са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
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 и
ученицима. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана обљављивања огласа у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса
предата документација се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем
поште (са повратницом) на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара ОШ „Вук Караџић“ у Крњеву и путем
телефона: 026/821-115 или 026/821-951.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 18
тел. 026/310-631

Наставник за уметност и дизајн
са 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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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; да
имају држављанство Републике Србије; да
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
који су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања из т.
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс,
а доказ из т. 2. прибавља се пре закључења
уговора о раду. 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. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или
оверену фотокопију уверења да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, издато од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
доказ 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 доношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење надлежног суда,
не старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс), оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве на
конкурс), кратак ЦВ (потписан). Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о
избору наставника конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за
рад са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће
изборна комисија, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се лично (радним данима од
8 до 14 часова) или путем препоручене поште
на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
пријем у радни однос за наставника за уметност и дизајн“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 026/310-631.
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са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
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 којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова који
су предвиђени чл. 139 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања из т. 1, 3, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из т. 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. 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.
Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање – издато од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс),
доказ 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 доношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење надлежног суда, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс); кратак ЦВ (потписан). Лекарско уверење подноси
изабрани кандидат пре потписивања уговора
о раду. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе. У поступку одлучивања о избору наставника
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши

надлежна служба запошљавања применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће изборна комисија, у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се лично (радним
данима од 8 до 14 часова) или путем препоручене поште на наведену адресу, са назнаком:
„Конкурс за пријем у радни однос за наставника
хемије“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе путем телефона:
026/310-631.

Спремачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 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
88/17, 27/18 – други закони и 10 /19) односно:
да има стечено основно образовање (први степен стручне спреме); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс, сведочанство
о завршеном основном образовању (оригинал
или оверена копија), уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затворау 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, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс; доказ 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 доношења
оптужног предлога за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење надлежног суда, не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); доказ о знању
српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су
положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
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интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Србије, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс
спроводи комисија коју именује директор у
складу са законом. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана од дана истека рока
за подношење пријава упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које су
навели у својим пријавама. 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. Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторији секретара школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени.
Комисија доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано по
конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 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 истеком првог наредног радног
дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која
у прилогу садржи све прилоге којима кандидат
доказује да испуњава услове за избор у складу
са Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на горенаведену адресу са назнаком „За
конкурс – спремачица”, или непосредно радним
данима од 8 до 14 часова. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
путем телефона: 026/310-631.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11300 Смедерево
Црвене армије 142
тел. 026/641-370

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и одредбама Правилника о систематизацији послова у ОШ „Бранко Радичевић“ у Смедереву. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању, уверење (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија)
полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 старијег
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). 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.

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

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, за
20% радног времена (4 часа у настави)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и дужни су
да уз пријаву на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал или оверену фотокопију)
о испуњавању следећих услова: одговарајуће
образовање, држављанство Републике Србије,
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Докази о испуњености прва три
услова саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ о испуњености услова - психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду. Попунити пријавни формулар који се
може преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставити са осталом документацијом
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, 11300
Смедерево, Улица 17. октобра 40. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу Националне службе за запошљавање „Послови”, препорученом
пошиљком поштом или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: потребно је да кандидат има
држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, прописано чланом 139 став 1 тачка 3)

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018 – др. закони 10/2019 и 6/2020 – даље:
Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба да
испуњавају услове из члана 140 Закона –да
поседују одговарајуће високо образовање
стечено на: студијама другог степена (мастер
академске, мастер 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 образовање
до 10. септембара 2005. године, а изузетно
да је стекао одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, под условом
да је тражено образовање стекао на језику на
коме се остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе. Наставник из
става 1 члана 140 Закона, образовање из члана
142 став 1 Закона, 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. Потребно је да кандидат испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања,
прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника, 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)).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен
пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије
и да га заједно са потребном документацијом
доставе школи у року од осам дана од дана
објављивања конкурса; диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак и није покренута
истрага; доказ да се против кандидата не води
поступак за заштиту од дискриминације; кандидат који је раније обавио психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе
када је и где провера извршена. Психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за запошљавање,
пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за
рад са децом и ученицима, достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни
формулар са одговарајућим доказима (документацијом) подноси се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Контакт лице за
информације Сузана Ристић, секретар школе,
телефон: 026/516-021.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
17.11.2021. | Број 960 |
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Наука и образовање

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Наставник услуживања са
практичном наставом
УСЛОВИ: 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. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
2/2020, 14/2020 и 1/2021): виши стручни радник
технологије и услуживања; ресторатер; менаџер
хотелијерства, смер ресторатерство; виши
стручни радник – комерцијалист угоститељства; виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање; виши
стручни радник у угоститељству, смер услуживање; виши стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање; виши
угоститељ; комерцијалист угоститељства; виши
стручни радник струка угоститељска – занимање комерцијалист угоститељства; економист,
на одсеку за финансијско пословање предузећа;
виши стручни радник у угоститељству, одсек
услуживање; дипломирни економиста – менаџер
за хотелијерство; менаџер хотелијерства, смер
ресторатерство; економиста за туризам и угоститељство; економиста за туризам и угоститељство, смер услуживања; економиста за
туризам и угоститељство, смер ресторатерство
– услуживање; економиста – менаџер за туризам и угоститељтсво; струковни менаџер ресторатерства из области менаџмента и бизниса;
струковни менаџер ресторатерства; струковни
менаџер хотелијерства; струковни економиста
за туризам и угоститељство; струковни економиста на студијском програму – туризам и угоститељство; економиста за менаџмент, на смеру
туризам и угоститељство; струковни менаџер за
туризам и угоститељство из области економских
наука; струковни менаџер из области менаџмента и бизниса; дипломирани менаџер у хотелијерству; дипломирани економиста – менаџер
туризма; дипломирани економиста – менаџер
за туризам, на смеру Туристички менаџмент,
ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста – менаџер
за туризам, ако су на основним акадмеским студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста – менаџер
за туризам, ако су на оснвоним академским студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста – менаџер
за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета; мастер економиста, претходно завршене оснвоне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство или
Економија – модул менаџмент у туризму; мастер менаџер, претходно завршене оснвоне академске студије на студијском програму Менаџер
у хотелијерству; виши стручнир адник, струке
угоститељско-туристичке, занимање услуживање; специјалиста струковни економиста за
пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни
садржаји из области предмета. Лица из тачке 1
морају имати претходно завршено средње образовање за образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

Наставник посластичарства
са 70% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
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Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018
и 2/2020): виши стручни радник технологије
посластичарства; виши угоститељ; гастролог;
менаџер хотелијерства, смер посластичарство
са пекарством; економиста за туризам и угоститељство; виши стручни радник организатор
пословања у угоститељству, одсек кулинарство; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство;
менаџер хотелијерства смер гастрологија;
дипломирани менаџер – гастрономије; дипломирани економиста – менаџер заа хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни
садржаји из области предмета; мастер менџер,
претходно завршене студије на струдијском
програму Менаџер у гастрономији, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и
хотелијерство, ако су у току предмета изучавани наставни садржаји из области предмета.
Лице из тачке 23 наведеног Правилника мора
имати претходно стечено средње образовање
за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар кулинар, кулинарски техничар
или посластичар техничар.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
у складу чланом 28 Правилника о организацији
и систематизацији послова (радних места) Економско –угоститељске школе „Вук Караџић“ из
Велике Плане, под дел. бр 1649 од 07.09.2021.
године: лице које испуњава услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања; потребно образовање
– лице са стеченим средњим образовањем у
трогодишњем или четворогодишњем трајању у
подрјучју рада Машинство и обрада метала или
Електротехника.
ОСТАЛО: Кандидати морају испуњавати и
посебне услове за пријем у радни однос предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5
и за радна места 1–3 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 – за радна места под 1 и 2; 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),
знају српски језик – језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. 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 (назначити за које
се радно место конкурише), 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: краћа
биографија, оригинал или оверену фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о поседовању 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 3Закона (уверење из СУП-а), оригинал
или оверена фотокопија уверења, не старије
од шест месеци; доказ о постојању дискриминаторног понашања (уверење Повереника за
заштиту равнопавности, да против кандидата
није утврђено дискриминаторно понашање –
оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци; 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 радна места под 1 и 2, 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
службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је непосредном 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 радног дана. Потпуном пријавом сматра се 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, за радно место под 1, радно место
под 2, и радно место под 3. Комисија утврђује
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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, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које су
навели у својим пријавама. 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 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: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић“, Момира Гајића
12, 11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс“ (лично или поштом). Ближе информације
о конкурсу можете добити од секретара школе
путем телефона на број 026/516-247.

доктор науке о уметностима (са оријентацијом
ка ужој научној области). Кандидати за радно
место морају сваки од претходних нивоа студија
завршити са просечном оценом најмање 8, те
испуњавати услове за избор у звање асистента
који су прописани Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и статутом и општим актима
Педагошког факултета у Сомбору. Кандидат уз
пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе и
додатка диплома; уверење да је студент одговарајућих докторских академских студија; кратку
биографију; библиографију објављених радова
и саме радове; уверење да није осуђиван (МУП)
и очитану /фотокопију личне карте. Место рада:
Сомбор. Поступак избора у звање и заснивање
радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу Послови. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
функције директора школе, за рад у
комбинованом одељењу од два разреда
у подручном одељењу у Ривици

11320 Велика Плана
Војводе Мишића 135

Чистач просторија
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и доставе све неопходне доказе о испуњености услова за учешће
на конкурсу. Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доставе
и: попуњен пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарствапросвете , који достављају са оригиналима или
овереним фотокопијама докумената, којима
доказују да испуњавају услове конкурса и то:
диплому/уверење о завршеној основној школи; уверење о држављанству; доказ о неосуђиваности – уверење издато од стране Министарства унутрашњих послова, не старије од 6
месеци; доказ да се не води кривични поступак
– уверење издато од стране надлежног суда, не
старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.
Пријаве се достављају лично у секретаријату
школе, од 08.00 до 14.00 сати или на адресу:
ОШ „Карађорђе“, Војводе Мишића 135, 11320
Велика Плана.

СОМБОР
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Асистент за ужу научну област
Методика наставе музичке културе
на одређено време,
на период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати морају имати статус студента докторских академских студија на студијском програму: доктор методике наставе
(са оријентацијом ка ужој научној области);
Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-712

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/2020) и то: да има одговарајуће
високо образовање; 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 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; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичне 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. Под одговарајућим образовањем подразумева се: 1) професор разредне наставе, 2)
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског

језика за основну школу, 4) мастер учитељ, 5)
дипломирани учитељ – мастер, 6) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба да приложи доказе
о испуњености услова, и то следећа документа
у оригиналу или овереној фотокопији не старија од 6 месеци од дана објаве конкурса: 1)
попуњен и одштампан пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и кратку биографију; 2) диплому о стеченом високом образовању; 3) уверење о држављанству Републике Србије; 4) уверење из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије; 5) извод из матичне
књиге рођених; 6) доказ одговарајуће установе
о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве послати путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс
– радно место наставника разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу“ или пријаву
донети лично. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Информације у вези са конкурсом могу се добити на
број телефона: 022/2462-712, од 8 до 13 часова
и на адреси: Змај Јовина 59, Ириг, у просторијама секретаријата школе. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора. Психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима спроводи Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати ће бити писменим
путем обавештени о исходу конкурса.

Наставник енглеског језика

за 44,44% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање; да
кандидат 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 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Наставник је лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1.
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичне академске студије), и то: 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 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. Под одговарајућим
образовањем подразумева се: професор односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност, дипломирани филолог англиста,
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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). Кандидат треба да приложи следећа документа, не
старија од 6 месеци од дана објаве конкурса,
и то у оригиналу или овереној фотокопији: 1)
пријаву на конкурс – попуњен и одштампан
образац са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2) диплому о стеченом
високом образовању; 3) извод из матичне књиге рођених; 4) доказ о држављанству Републике Србије; 5) лекарско уверење се прибавља
пре закључења уговора о раду; 6) уверење
из МУП-а са подацима из кривичне евиденције. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Пријаве послати путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс – радно
место наставника енглеског језика“ или пријаву
донети лично. Неблаговремене или непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Информације у вези са конкурсом могу се добити на
број телефона: 022/2462-712, од 8 до 13 часова, и на адреси: Змај Јовина 59, Ириг, у просторијама секретаријата школе. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком
директора. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима спроводи Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати ће бити
писменим путем обавештени о исходу конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
22300 Стара Пазова, Вука Караџића 4
тел. 022/310-613
e-mail: sekretar@ospinki.edu.rs

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: одговарајуће стечено високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно 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. Кандидат мора да
има степен и врсту стручне спреме и у складу са важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи – за обављање послова наставника у продуженом боравку. Да кандидат:
1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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

76

| Број 960 | 17.11.2021.

заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да има држављанство Републике
Србије; 4) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете; потписану
пријаву са радном биографијом; оверену копију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству Републике Србије; оверену
копију извода из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад је диплома (доставља се приликом доказивања степена и врсте стручне
спреме). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који уђу у ужи круг, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакт адресе које су навели
у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима, конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и обавља разговор са кандидатима,
а о датуму обављања разговора, кандидати ће
бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све
пријаве са приложеном документацијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 12.00 ч.
или послати поштом на горенаведену адресу,
на коверти назначити: „За конкурс”. Кандидати
треба да доставе и контакт телефон.

ОШ „СВЕТИ САВА“
Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Чистачица

у матичној школи
УСЛОВИ: завршено основно образовање. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
доказа о завршеној основној школи; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (извод
из казнене евиденције, надлежна полицијска
управа), доказ о знању српског језика доставља
се само уколико одговарујуће образовање није
стечено на српском језику; изабрани кандидат
је дужан да пре потписивања уговора о раду
достави уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре закључења уговора о раду, не
старије од 6 месеци). Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете
науке и технолошког развоја Републике Србије:
www.mpn.gov.rs и уз одштампан и попуњен
пријавни формулар достављају школи наведене доказе. Пријаве се достављају путем поште
или лично (код секретара школе), у затвореној
коверти са назнаком: „За конкурсну комисију –
не отварати” на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ “ВЕРА МИШЧЕВИЋ”

22306 Белегиш, Краља Петра првог 33
тел. 022/361-514, 361-292
e-mail: osveramiscevic@gmail.com

Наставник математике
Наставник географије
са 85% радног времена

Наставник физике

са 70% радног времена

Наставник хемије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 139 и члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. Закон. 10/2019 – даље
Закон и 6/2020) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће
високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему мора да има 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 и образовање из психолошких и 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 мора да има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим Правилником о
степену и врсти образовања 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, 13/8 и 11/2019). Кандидат
поред одговарајућег образовања мора да има:
1) 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 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 обира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 3) да има држављанство Републике
Србије; 4) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете у делу „Ново на сајту“, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.do и потписану
пријаву са радном биографијом; оригинал или
оверену фотокопију дипломе одговарајућег
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степена и врсте стручне спреме (не старију
од шест месеци од дана објављивања огласа);
оригинал или оверену копију потврде/уверења
о стицању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кандидат
који је положио испит за лиценцу може доставити доказ о положеном испиту у оригиналу
или овереној копији, не старије од шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци
од дана објављивања огласа); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од шест месеци од дана
објављивања огласа); доказ о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторног понашања (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци од
дана објављивања огласа); доказ да зна српски
језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском језику; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење),
не старије од шест месеци од дана објављивања огласа.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1) одговарајуће образовање, и то стечено средње образовање економске или правне струке у трајању
од четири године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Кандидати треба да
приложе: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.do и потписану пријаву са радном биографијом; доказ о
стеченом образовању (оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци од дана објављивања огласа); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, уверење
из МУП-а (не старије од шест месеци од дана
објављивања огласа); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана
објављивања огласа); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ о знању српског језика кандидат доставља само уколико образовање није
стекао на српском језику; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење), не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа.
ОСТАЛО: Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који уђу у ужи круг биће
упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
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стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе које су навели у својим пријавама.
Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс, за
назначена радна места, подносе се у затвореној коверти лично или путем препоручене
пошиљке на горенаведену адресу, уз напомену
„Конкурс за ___ (назначити радно место) – не
отварати”. Пријавом на конкурс кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног
поступка – конкурса за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежних
органа. Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.
Сва потребна обавештења о конкурсу могу се
добити код секретара школе на број телефона:
064/8204-421.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу
на словачком језику

УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: 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. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 изречну кривичну санкцију, и за које 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 и словачки
језик). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидат је дужан да приликом пријаве
на конкурс достави следећу документацију: 1)
пријавни формулар (попуњен и одштампан); 2)
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверену фотокопију); 3) доказ
о држављанству – не старији од шест месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, односно словачки језик за наставника разредне наставе у
комбинованом одељењу (оригинал или оверену
фотокопију); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног

лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 изречну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (подноси само изабрани кандидат), се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар
попуњава се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Основна школа
„22. јул“, Наде Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са
назнаком: „Конкурс за _______ (навести радно
место)“. За потребне информације обратити се
секретару школе на телефон: 022/2500-620.

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена,
тј. 20 часова недељно

УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани педагог – мастер; мастер педагог. Остали
услови: да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречну 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). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање. Кандидат је дужан
да приликом пријаве на конкурс достави следећу документацију: 1) пријавни формулар
(попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверену фотокопију); 3) доказ о држављанству, не старији од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 4) доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 изречну кривичну санкцију, и за коганије, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (подноси само изабрани кандидат), се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар
попуњава се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
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неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Основна школа
„22. јул“, Наде Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са
назнаком: „Конкурс за _______ (навести радно
место)“. За потребне информације обратити се
секретару школе на телефон: 022/2500-620.

Сервирка

са 20% радног времена
УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: 1) кувар,
III степен, 2) изузетно: основно образовање и
радно искуство на тим пословима стечено до
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Остали услови: да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 изречну 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). Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Кандидат је дужан да приликом пријаве на конкурс достави следећу документацију: 1) пријавни формулар (попуњен
и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију); 3) доказ о држављанству, не
старији од шест месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 4) доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад – српски језик (оригинал или оверену фотокопију);
5) уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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 изречну
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар попуњава
се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Основна школа „22.
јул“, Наде Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са
назнаком: „Конкурс за _______ (навести радно
место)“. За потребне информације обратити се
секретару школе на телефон 022/2500-620.

Спремачица

са 80% радног времена
УСЛОВИ: у погледу стручне спреме: 1) сведочанство о завршеној основној школи. Остали услови: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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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 изречну 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). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Кандидат је дужан
да приликом пријаве на конкурс достави следећу документацију: 1) пријавни формулар
(попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или
оверену фотокопију); 3) доказ о држављанству, не старији од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 4) доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад
– српски језик (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 изречну кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (подноси само изабрани кандидат) се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар
попуњава се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Основна школа
„22. јул”, Наде Јаношевић 4, 22325 Крчедин, са
назнаком: „Конкурс за _______ (навести радно
место)“. За потребне информације обратити се
секретару школе на телефон 022/2500-620.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
22222 Мартинци
Железничка 2
тел. 022/210-0811, 022/669-405

Стручни сарадник – психолог
за 50% радног времена

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
то да кандидат: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 6
став 1 тачка 2 Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има

психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи:
кратку биографију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју, оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена
и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка
3 подтачка 4) Правилника 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, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), не
старију од 6 месеци; уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са
холограмом; уколико диплома није издата на
српском језику – потврду да зна српски језик,
а за лица која нису стекла образовање на
српском језику, доказ о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су
неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом, као
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са
конкурсом траженим документима и доказима
о испуњавању услова доставити у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, 22222 Мартинци, Железничка 2, са назнаком „За конкурс
– стручни сарадник – психолог” или лично у
просторијама школе, сваког радног дана од
8 до 12 часова. Све информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 022/210-0811 и 022/669-405.
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ШОСО “АНТОН СКАЛА”

22300 Стара Пазова, Карађорђева 12
тел. 022/310-026

Дефектолог наставник
у посебним условима
Медицински техничар у посебним
условима
Секретар у посебним условима
Наставник практичне наставе
(текстилство и кожарство) у
посебним условима
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и члана 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др.
Закон, 10/19, 6/20), у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС – Просветни гласник РС” бр. 17/18, 6/20), Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009 и
2/2012, 11/16, 14/20), и да су стекли 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; 2. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије, 5. да знају српски језик и језик на коме
се остварује образовно васпитни рад – уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад). Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из МУП-а
из казнене евиденције; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно
васпитни рад у школи, доказ се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику и фотокопију личне карте. Доказ
да кандидат има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
Бесплатна публикација о запошљавању

објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: ШОСО “Антон
Скала”, Стара Пазова, Карађорђева 12, лично
или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Конкурс ће спровести трочлана Конкурсна комисија именована од стране директора.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

22320 Инђија, Цара Душана 2
тел. 022/561-661, 561-404

Наставник предметне наставе
физичког васпитања

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(до повратка радника са функције
директора школе)
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику. У радни однос
може да буде примљено лице под условима
прописаним чл. 139 из члана и члана 140 став
1 тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања РС које има: а) завршено
одговарајуће 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; са звањем; мастер професор
физичког васпитања и спорта; професор физичког васпитања – дипломирани педагог физичке
културе; професор физичке културе, професор
физичког васпитања; дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког
васпитања; дипломирани организатор спортске
рекреације; професор физичког вааспитања –
дипломинирани кинезитерапеут; дипломирани
професор физичког васпитања и спорта – мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер; и остала звања
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, из опште образовних
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
и 14/2020). Поред одговарајућег образовања
кандидат за радна места треба да поседује и:
1. психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, 2. 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 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 дискиминаторно понашање,
3. држављанство Републике Србије, 4. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз молбу потребно је
доставити доказе који потврђују испуњавање
предвиђених услова: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству РС, доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, уверење о некажавању.
Лекарско уверење о посебној здравственој способности за рад у просвети прибавља кандидат пре закључења уговора о раду. Све исправе морају бити оверене од стране надлежних
органа – нотара и не старије од шест месеци од

дана подношења пријаве. У поступку одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија
која је именована од стране директора школе,
врши избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за рад са ученицима.
Психолошку процену врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардних
поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на адресу: Техничка школа “Михајло Пупин” Инђија, Цара Душана 2, Инђија или непосредно у школи. Телефон
школе: 022/561-661, 561-404.

Наставник стручних предмета
саобраћајне струке
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику. У радни однос
може да буде примљено лице под условима
прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за подручје рада Машинство
и обрада метала, Електротехника и саобраћај и
Правилником о систематизацији радних места
у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу чланом 140
став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања РС. Услови за радно
место: завршено високо образовање са звањем:
дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер
инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај
и транспорт – безбедност друмског саобраћаја,
друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, саобраћај и транспорт, ако су
на основним академским или мастер студијама
изучавани наставни садржаји из области предмета; и остала звања у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада саобраћај
(за образовни профил техничар друмског саобраћаја и возач моторног возила).

Наставник стручних предмета
машинске струке
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику. У радни однос
може да буде примљено лице под условима
прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за подручје рада машинство
и обрада метала, електротехника и саобраћај и
Правилником о систематизацији радних места
у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу чланом 140
став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања РС. Услови за радно
место: завршено високо образовања са звањем:
дипломирани машински инжењер; дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
дипломирани инжењер за развој машинске
струке; мастер инжењер машинства, претходно
завршене студије првог степена– основне академске студије у области машинског инжењерства; и остала звања прописана Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за подручје рада машинство.
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Наставник стручних предмета
електротехничке струке
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику. У радни однос
може да буде примљено лице под условима
прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за подручје рада машинство
и обрада метала, електротехника и саобраћај и
Правилником о систематизацији радних места
у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу чланом 140
став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања РС. Услови за радно
место: завршено високо образовања са звањем:
мастер инжењер информационих технологија;
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно завршене основне академске
студије о области електротехнике и рачунарства на свим студијским програмима осим из
области енергетике; мастер информатичар; и
остала звања у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада електротехнике (за образовни
профил електротехничар информационих технологија).

Референт за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: у школи се васпитно-образовни рад
остварује на српском језику. У радни однос
може да буде примљено лице, под условима
прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилником о
степену и врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за подручје рада Машинство
и обрада метала, електротехника и саобраћај и
Правилником о систематизацији радних места
у школи. Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу чланом 140
став 1 тачка 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања РС. Услови за радно
место: завршена средња стручна спрема (четврти степен стручности), економске или правне
струке, познавање рада на рачунару (Microsoft
Windows, XP, Excel, Интернет).
ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања кандидати за сва радна места треба да поседују
и: 1. психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 2. 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 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 које
није, у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање, 3. држављанство Републике
Србије, 4. да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз молбу потребно је доставити доказе који потврђују
испуњавање предвиђених услова: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству
РС, доказ о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (за радна места
1, 2, 3), уверење о некажавању (за сва радна
места – 1, 2, 3, 4). Лекарско уверење о посебној здравственој способности за рад у просвети
прибавља кандидат (за радна места бр. 1, 2, 3,
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4) пре закључења уговора о раду. Све исправе морају бити оверене од стране надлежних
органа – нотара и не старије од шест месеци од
дана подношења пријаве. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија
која је именована од стране директора школе,
врши избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену за рад са ученицима.
Психолошку процену врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардних
поступака. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир. Пријаве се подносе на адресу: Техничка школа “Михајло Пупин” Инђија, Цара Душана
2, Инђија, или непосредно у школи. Телефон
школе: 022 561-661, факс 561-404.

ЕТШ “ВУК КАРАЏИЋ”

врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима,
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Све пријаве са приложеном документацијом
предати у секретаријату школе од 09.00 до
12.00 или послати поштом на адресу: ЕТШ „Вук
Караџић“, 22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ГИМНАЗИЈА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035
e-mail: sekretar@etsvuk.rs

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Наставник предметне наставе
правна група предмета

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (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; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, односно степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за одговарајући предмет.
ОСТАЛО: 1) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 2) 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; 3) има
држављанство Републике Србије; 4) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписана пријава са радном биографијом; оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који уђу у
ужи круг биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју

са 85% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (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; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (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; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом преноса бодова), односно следећи степен и врста
стручне спреме: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
професор енглеског језика и књижевности и
италијанског језика и књижевности; професор
енглеског језика и књижевности и немачког
језика и књижевности; 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); мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер,
морају да имају претходно завршене основне
академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик,
књижевност, култура, модул Енглески језик
и књижевност; Енглески језик и књижевност;
Англистика; Енглески језик и књижевност са
другом страном филологијом.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и
здравствене 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 и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете;
потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ о образовању
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених уверење о неосуђиваности из МУП-а.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средња школа (трећи или четврти
степен) или пети степен стручне спреме – електро или машинске струке.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и
здравствене 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 и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена
и врсте стручне спреме; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених уверење о
неосуђиваности из МУП-а. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: Гимназија „Бранко Радичевић”, 22300 Стара Пазова,
Светосавска 5, лично или поштом, са назнаком
„Конкурс за наставника енглеског језика” или
„Конкурс за домара – мајстора одржавања”.

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

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22223 Кузмин, Николе Радојчића 15
тел. 022/664-411, 069/664202

Наставник немачког језика
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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то да кандидат: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави
школи: кратку биографију (ЦВ) и податке о
свом професионалном развоју, оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4) Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) (не старију
од 6 месеци); уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику –
потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику – доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник српског језика
са 66,67% радног времена

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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да кандидат: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка
1. подтачка а) Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на
конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави
школи: кратку биографију (ЦВ) и податке о
свом професионалном развоју, оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка
1. подтачка а) Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) (не старију
од 6 месеци); уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник математике

са 66,67% радног времена
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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да кандидат: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 9.
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Наука и образовање

Правилника 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву
на конкурс, а из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију (ЦВ) и
податке о свом професионалном развоју, оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са чланом 3
став 1 тачка 9. Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) (не старију
од 6 месеци); уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику - доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник математике

са 88,89% радног времена
2 извршиоца
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, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то
да кандидат: 1) има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став
1 тачка 9 Правилника 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, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван
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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; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју, оверену фотокопију дипломе
одговарајућег образовања, степена и врсте
стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања,
у складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника 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, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021) (не старију од 6 месеци); уверење да
није осуђиван, оригинал (не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику - потврду да зна српски језик, а за
лица која нису стекла образовање на српском
језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду.

Чистачица
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, 13/17, 113/17 и 95/18 – аутентично
тумачење), потребно је да кандидат испуњава и услове прописане члановима 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)
и Правилником о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Бранко Радичевић” Кузмин, број 5/8-021 од 13.09.2021.године
и то да кандидат: 1) има основно образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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; 4) има држављанство

Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3),
4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања (не старију од 6
месеци); уверење да није осуђиван, оригинал
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на
прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику – потврду да зна српски језик, а за лица која нису
стекла образовање на српском језику – доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће
се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом, као ни пријаве оних
кандидата који не испуњавају услове у погледу
образовања, врсте и степена стручне спреме.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању
услова доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 22223 Кузмин, Николе Радојчића 15, са назнаком „За конкурс – наставник
немачког језика” или лично у просторијама
школе, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Све информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона: 022/664-411
и 069/664-202.

ШАБАЦ
ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
15225 Владимирци, Светог Саве бб.
тел. 015/514-837

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати морају да имају
одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школа. Документа која се достављају уз пријаву: радна биографија, попуњен пријавни формулар са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству Републике
Србије – оригинал или оверену копију, извод
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из матичне књиге рођених – оригинал или оверену копију, диплома о стеченом образовању
– оригинал или оверену копију, доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања – оригинал или оверену
копију, доказ о знању српског језика (за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Оверене копије не смеју бити старије
од шест месеци.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује
директор за спровођење конкурса утврдиће
испуњеност услова за пријем у радни однос
кандидата из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, 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, након чега ће обавити разговор са кандидатима са листе. Решење
о избору кандидата комисија доноси у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријавни формулар са потребном документацијом доставити на адресу: Посавотамнавска
средња школа са домом ученика, 15225 Владимирци, Светог Саве бб., или доставити лично
на наведену адресу. Све информације могу се
добити на телефон: 015/514-837, сваким даном
од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА СТЕПА”
15305 Липолист
Карађорђева 1

Наставник физике

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, а најкасније
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
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, 08/2020,
16/2020 и 19/2020); 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују
образовно-васпитни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампан пријавни формулар кандидати
треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
не старији од 6 месеци (овај документ издаје
МУП-полицијска управа), оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 4. доказ
о познавању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који није стекао образовање на
српском језику, тако што подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријава са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу:
Основна школа „Војвода Степа“, Карађорђева 1,
15305 Липолист.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева
Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то да: а) има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140
истог закона и Правилника о степену и врсти
образовања и васпитања за наставника, васпитача и стручног сарадника основне школе
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи); 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 и 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 и следећу потребну документацију:
радну биографију; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију не
старију од 6 месеци); уверење о држављанству
(оригинал не старији од 6 месеци или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци); оверену
фотокопију дипломе о стеченом основном образовању; очитану личну карту (фотокопију уколико није чипована); уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном судском пресудом за

кривична дела наведена у члану 139 тачка в)
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал не старији од 6 месеци или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова
из тачке б) ове прибавља се пре закључења
уговора о раду. Документација се доставља у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на следећу адресу: Основна школа „Мића
Станојловић” Коцељева, Доситејева 3, 15220
Коцељева, са назнаком „За конкурс”. Документација се може доставити и лично у секретаријату школе од 8.00 часова до 13.00 часова.
Телефон за информације: 015/556-390. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити
разматране. ОШ „Мића Станојловић” као руковалац подацима о личности, предузимаће све
потребне техничке и организационе мере за
заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења,
или случајног губитка, измена, неовлашћеног
откривања, коришћења или приступа подацима као и од свих незаконитих облика обраде.
Решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Стручни сарадник – психолог

на одређено време преко 60 дана,
најкасније до повратка на рад запослене
која је именована за директора
установе, односно најкасније до
01.06.2025. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, односно на студијама другог степена
по прописима који уређују високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године (члан 140
Закона о основама система образовања и васпитања), а у складу са Правилником о степену
и врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. У радни однос у
установи може може да буде примљено лице
под условима прописаним чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то да: 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 (уколико је образовање
завршено на страном језику потребно је доставити потврду којом се доказује да је кандидат
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положио српски језик). Услови прописани чланом 139 Закона доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 горе
поменутог члана 139 под тачкама 1), 3), 4) и 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) истог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати приликом конкурисања за
горе наведена радна места попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар, кандидати треба да доставе и следећу документацију: кратку
биографију; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности за кривична дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, односно 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, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију). Лекарско уверење којим
кандидати доказују да имају психичку, физичку
и здравствену способност – доставља се установи након избора кандидата, а пре закључења
уговора о раду. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве доставити лично
или послати поштом на адресу: Основна школа
„Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260 Косјерић, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место стручног сарадника – психолога, не отварати”. Рок за подношење пријава на конкурс,
са свом потребном документацијом је 8 (осам)
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Све потребне информације у
вези са конкурсом могу се добити на телефон:
031/781-442.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Педагошки асистент

за децу и ученике ромске
националности, са 43% 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).
Кандидат пријављен за радно место педагошког асистента за децу и ученике ромске националности мора да има: а) одговарајуће образовање предвиђено Правилником о педагошком
асистенту и андагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/19, даље: Правилник), односно
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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) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке
б) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Документација се доставља у оригиналима не
старијим од шест месеци или у овереним фотокопијама. Неблаговремене пријаве, пријаве без
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће
се разматрати. Информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 031/811-751. 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” НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Емилија Остојић” Пожега,
Књаза Милоша 26, 31210 Пожега, са назнаком:
„Пријава за конкурс за радно место педагошког
асистента на одређено време“.

ВАЉЕВО
ОШ “НАДА ПУРИЋ”

14000 Ваљево, Владике Николаја 33
тел. 014/221-225

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос утврђене
чланом 24. став 1 Закона о раду (“Службени
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/ 2005, 54/2009,
32/2013, 75 /2014, 13/2017 – УС, 113/2017,
95/2018) и услове прописане чланом 139 чланом 140 став 1 и 2 чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
Закони. и 10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има
одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
и 10/2019 и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020 и 16/2020, 19/2020, 3/2021. и 4/2021.);
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености овог услова у обавези су да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. У радни однос може да буде примљено
лице ако испуњава услове из члана 24. став 1
Закона о раду и чланова 139 140 и 141. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, и 10/2019, 27/2018 – др.
закони и 6/2020), који услови се доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова и
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања саставни су део пријаве на
конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима, коју прибавља пре закључења
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког
развоја а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Кандидат је обавезан да достави следећу документацију: 1. одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (http://www.
mpn.gov.rs/); 2. пријаву на конкурс својеручно
потписану, са краћом биографијом; 3. доказ о
одговарајућем високом образовању (оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, односно оверену фотокопију уверења ако диплома није издата), које образовање је стечено у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони и 10/2019, 27/2018 – др. закони
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021). Лица која су стекла
академско звање мастер достављају оверену
фотокопију дипломе, тј. уверења основних академских студија и оверену фотокопију дипломе,
тј. уверења мастер студија завршених у складу
са Законом и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020 и 16/2020. 19/2020, 3/2021. и
4/2021); 4. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); 5. извод из матичне књиге рођених, на
прописаном обрасцу са холограмом (не старије
од 6 месеци, само учесник конкурса који је променио презиме односно име, после издавања
дипломе и уверења), оригинал или оверена
фотокопија; 6. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 30 дана (оригинал или оверена фотокопија), издаје полицијска управа; 7. доказ да
зна српски језик је да је лице положило испит
из језика по програму високошколске установе
надлежне за издавање таквих докумената, само
уколико одговарајуће образовање није стечено
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на српском језику (оригинал или оверена
фотокопија уверења); 8. уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139, 140 став 1 и 2 и 141.
ЗОСОВ у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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 о чему ће благовремено бити обавештени. Пријем у радни однос се врши у свему
у складу са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Фотокопије докумената које се подносе морају
бити оверене, у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном документацијом се
доставља у затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – наставник математике“. Контакт телефон у школи:
014/221-225.

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за пријем у радни однос утврђене
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени
гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/ 2005, 54/2009,
32/2013, 75 /2014, 13/2017 – УС, 113/2017,
95/2018) и услове прописане чланом 139
чланом 140 став 1 и 2 чланом 141 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони и 10/2019 и 6/2020) и то да: 1)
има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, и 10/2019 и 6/2020), као и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020 и 16/2020, 19/2020,
3/2021. и 4/2021.); 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 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) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености овог услова
у обавези су да доставе само они кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику. У радни однос може да буде
примљено лице ако испуњава услове из члана
24. став 1 Закона о раду и чланова 139 140
и 141. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019,
27/2018 – др. закони и 6/2020), који услови се
доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова и члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања саставни
су део пријаве на конкурс, осим доказа да
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кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, коју прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете
науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Кандидат је
обавезан да достави следећу документацију:
1. одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (http: //www.mpn.gov.rs/); 2.
пријаву на конкурс својеручно потписану, са
краћом биографијом; 3. доказ о одговарајућем
високом образовању (оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, односно оверену фотокопију уверења
ако диплома није издата), које образовање
је стечено у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони
и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021. и 4/2021). Лица
која су стекла академско звање мастер достављају оверену фотокопију дипломе, тј. уверења основних академских студија и оверену
фотокопију дипломе, тј. уверења мастер студија завршених у складу са Законом и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020 и
16/2020. 19/2020, 3/2021. и 4/2021); 4. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); 5. извод
из матичне књиге рођених, на прописаном
обрасцу са холограмом (не старије од 6 месеци, само учесник конкурса који је променио
презиме односно име, после издавања дипломе и уверења) оригинал или оверена фотокопија; 6. уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања, не старије
од 30 дана (оригинал или оверена фотокопија), издаје полицијска управа; 7. доказ да
зна српски језик је да је лице положило испит
из језика по програму високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената,
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија уверења); 8. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139, 140 став
1 и 2 и 141 ЗОСОВ у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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 о чему ће благовремено бити обавештени. Пријем у радни
однос се врши у свему у складу са чланом
154. Закона о основама система образовања
и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Фотокопије
докумената које се подносе морају бити оверене, у супротном се неће разматрати. Пријава са потребном документацијом се доставља
у затвореној коверти на горе наведену адресу
са назнаком: “За конкурс – наставник физике”.
Контакт телефон у школи: 014/221-225.

ВРАЊЕ
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРЕШЕВО”
Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130, 017/660-690
e-mail: shmtpr@hotmail.com

1. Наставник групе предмета
економија

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

2. Наставник групе предмета
машинство и обрада метала

на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до његовог повратка са функције
директора школе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава потребне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и
10/2019): 1) да има одговарајуће образовање
прописане чланом 140 став 1 или став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закони и 10/2019), 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је 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 из групе
кривичних 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 снкцију, 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 кандидати су
дужни да приложе одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност прописних
услова, и то: а) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању,
б) уверењe о држављанству, ц) уверење о неосуђиваности. Пријаве се могу поднети у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве
са неовереним фотокопијама, неће бити разматране. Пријаве слати на адресу школе: 17523
Прешево, 15. новембар 100. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

Посао се не чека, посао се тражи
17.11.2021. | Број 960 |

85

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17530 Сурдулица, Јадранска бб.
тел. 017/815-950

Наставник историје

са 20% радног времена,
на одређено време

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и 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
посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” у
Сурдулици. Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140–143
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 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, 13/2018 и 11/2019;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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, утвђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен и одштампан
пријавни формулар на званичној интернет страници МПНТР; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, не старију од
6 месеци; доказ кандидата 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 (оригинална или оверена фотокопија
потврде – уверење одговарајуће високошколске установе о броју оставрених 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, за оне који ово образовање не поседују,
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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 (оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест месеци, да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија), не старије од 6 месеци; доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старије од 6 месеци). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Избор се врши
у складу са ЗОСОВ. У поступку одлучивања о
избору кандидата, кандидати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица
Јадранска бб.
тел. 017/815-950

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и 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
посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић”
у Сурдулици. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (основно образовање); уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6
месеци); потврду да кандидат није осуђиван
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 родоскрвнуће, за кривична дела примања
или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утвђено

дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); краћу
биографију; да зна српски језик. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете.
Пријаве на конкурс са потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса уу публикацији „Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица
Јадранска бб.
тел. 017/815-950

Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 75/2014,
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чланом 139 став
1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 и 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
посебне услове из Правилника о организацији
и систематизацији послова ОШ „Вук Караџић” у
Сурдулици. Кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140–143
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 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, 13/2018 и 11/2019;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 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 имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, лично
или поштом, на горенаведену адресу. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној интернет страници МПНТР; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, не старије од 6 месеци; доказ
кандидата да има образовање из психолошких,
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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 (оригинална
или оверена фотокопија потврде – уверење
одговарајуће високошколске установе о броју
оставрених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагодије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу), за оне који ово
образовање поседују, за оне који ово образовање не поседују, Закон сходно члану 142 став
2 дозвољава да је ово образовање наставник
обавезан да стекне у року од једне године, а
највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци) да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и 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, утвђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци; доказ одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија), не старије од
6 месеци; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ-ом.
У поступку одлучивања о избору кандидата,
кандидати изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошкуу процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Чистачица
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има завршену основну школу; држављанство Републике
Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело, утвђено чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број: 88/2017,
27/2018 и др. Закон, 10/2019 и 6/2020 даље:
Закон); да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете, диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених,
краћу биографију, доказ о неосуђиваности
Бесплатна публикација о запошљавању

за наведена кривична дела, прописана чланом
139 став 1 тачка 3) Закона, које издаје МУП
Србије, доказ да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о психичко, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Потребна
документација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достваља се школи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и
где је извршена. Конкусна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене
спосоноси за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима
обавиће се у просторијама школе, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели
у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији “Послови” НСЗ. Неблаговремене,
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном документацијом достављају се
лично или поштом у затвореним ковертама са
назнаком: „За Конкурсну комисију“, на адресу:
Основна школа „Вук Караџић“, Пионирска 5,
Врање.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Наставник информатике и
рачунарства
Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу здравствену
способност, да има држављанство Републике Србије, да има VII степен стручне спреме
у складу са Правилником о стручној спреми и
Правилником о организацији и систематизацији
радних места у ОШ “Бранко Радичевић” Врање,
да кандидат није осуђиван на безусловну казну
затвора дуже од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. доказ о држављанству
(извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству), 2. оверен препис дипломе о
стеченом образовању, 3. уверење из СУП-а о
неосуђиваности, 4. уверење из суда да кандидат није под истрагом. Ближе информације
могу се добити на телефон школе 017/405-860
или у просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ у
Врању, Косовска бб. Пријаве се подносе у писаној форми на адресу школе или путем поште.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26300 Вршац
Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-573, 013/834-509

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које, поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане одредбом чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 10/2019
и 6/2020), и то: 1) да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020): професор математике; дипломирани математичар;
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор
информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани
математичар-математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор математике; мастер професор
математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; дипломирани професор
математике-мастер; дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар-професор
математике; дипломирани математичар-теоријска математика; дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); професор хемије-математике;
професор географије-математике; професор
физике-математике; професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер;
дипломирани математичар и информатичар;
дипломирани математичар-механичар; 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; 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 кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому); 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 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 дискриминаторско понашање (уверење из МУП-а,
не старије од 6 месеци), доказ о држављанству
(уверење које није старије од 6 месеци), доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе) и
извод МКР (са холограмом). Доказ о испуњености услова под редним бројем 2 (лекарско
уверење), кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене
– чистачица
са 50% радног времена
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен
формулар који се налази на званичном сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију сведочанства
о завршеном основном образовању и васпитању; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), не старији од 6
месеци; уверење надлежне полицијске управе
о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела за која 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 дело 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
(лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања
конкурса.
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СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе
– наставник рачунарства и
информатике

са 50% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017,
8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020
и 1/2021) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона /
имејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања, не старије од 6
месеца; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 3 месеца), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова 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.

Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
обавештени путем телефона на бројеве које су
навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор
са њима. О терминима за разговор кандидати
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење
о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора. Лекарско уверење
– доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на следеће
бројеве телефона: 030/463-391 и 030/463-392.
Пријаве се достављају на гоернаведену адресу, са назнаком „За конкурс – за радно место
наставника предметне наставе – наставник
рачунарства и информатике на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду“.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе
– наставник електротехнике и
електронике

са 10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена до истека мандата директора
у првом мандатном периоду
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и
васпитања и важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019,
2/2020 и 1/2021), односно: професор електротехнике; дипломирани инжењер електронике;
дипломирани инжењер електротехнике; мастер
инжењер електротехнике и рачунарства; мастер инжењер мехатронике; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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,
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и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона
/ имејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно, уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања, не старије од 6
месеца; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова 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. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење – доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 030/463391 и 030/463- 392. Пријаве се достављају на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
– за радно место наставника предметне наставе, наставник електротехнике и електронике на
одређено време, ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, замена до истека мандата
директора у првом мандатном периоду“.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник изборног предмета –
пословна информатика у туризму

са 10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
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система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021),
односно звање: дипломирани економист;
дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани
економиста – менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;
дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста –
менаџер за финансије и банкарство; дипломирани економист, смер економске статистике и
кибернетике или смер пословне информатике,
професор информатике, односно дипломирани
информатичар; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; дипломирани менаџер у туризму;
дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електротехнике за индустријску енергетику; дипломирани инжењер електротехнике за аутоматику и електронику; мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам
и хотелијерство; мастер економиста; мастер
менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер
у туризму или Менаџер у хотелијерству; мастер туризмолог; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона
/ мејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања, не старије од 6
месеца; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику, доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати

који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели
или на наведене имејл-адресе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник изборног предмета –
пословна информатика у туризму и
угоститељству
са 10% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –
Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/20), односно: 1) да има одговарајуће образовање складу са чланом 140 став 1 и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021),
односно звање: дипломирани економист;
дипломирани економиста – менаџер за туризам, смер туристички менаџмент; дипломирани
економиста – менаџер за хотелијерство, смер
хотелијерски менаџмент; дипломирани економиста у области управљања хотелијерством;
дипломирани економиста – менаџер у рачуноводству и ревизији; дипломирани економиста –
менаџер за финансије и банкарство; дипломирани економист, смер економске статистике и
кибернетике или смер пословне информатике,
професор информатике, односно дипломирани
информатичар; професор математике, односно
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика; дипломирани менаџер у туризму;
дипломирани инжењер електротехнике; дипломирани инжењер електротехнике за индустријску енергетику; дипломирани инжењер електротехнике за аутоматику и електронику; мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам
и хотелијерство; мастер економиста; мастер
менаџер, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер
у туризму или Менаџер у хотелијерству; мастер туризмолог.2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела
17.11.2021. | Број 960 |

89

Наука и образовање

из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (уписати број телефона
/ мејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе (односно уверења уколико
диплома није издата) о стеченом одговарајућем
степену и врсти образовања, не старије од 6
месеци; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија), не старији од 6 месеци;
уколико кандидат није стекао образовање на
српском језику доставља доказ (уверење или
потврду) да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност улова 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. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
о чему ће кандидати бити обавештени путем
телефона на бројеве које су навели или на
наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија ће
сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима
за разговор кандидати ће бити обавештени
путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Лекарско уверење – доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити
на бројеве телефона: 030/463-391 и 030/463392. Пријаве се достављају на адресу: Средња
школа „Никола Тесла“ Бољевац, Кнеза Милоша
13, 19370 бољевац, са назнаком „За конкурс –
за радно место наставника изборног предмета
пословна информатика у туризму, на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, замена до истека мандата директора у
првом мандатном периоду“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично
тумачење), треба да испуњава услове за пријем
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у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Ђура Јакшић” Сумраковац и то: да има одговарајуће високо образовање – VII степен у складу са чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да је стекао
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) високо образовање 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 здраствену 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 насиља
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
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора; 5. држављанство Републике Србије;
6. да зна српски језик. Кандидат попуњава
пријавни формулар који преузима на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним
формуларом доставља следећу документацију:
1. оверен препис или оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни однос по конкурсу; 3.
уверење о неосуђиваности за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији, 4. уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); 5. уверење
о држављанству РС, оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци, 6. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 7. 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. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који буду испуњавали услове конкурса и буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна

служба за послове 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. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Тражена
документа достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у затвореној
коверти на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за радно место руководилац финансијско-рачуноводствених послова”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за информације: 030/2150023
(секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Наставник математике

са 88,90% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
– др. закони, 10/19 и 6/20): 1) одговарајуће
високо образовање – VII степен предвиђено
чл. 140 и 142 Закона: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студија, специјалистичке академске
студије), или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је кандидат држављанин РС; 5) да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и достављају школи. Докази о испуњености услова по тачкама 1), 3), 5)
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем
о држављанству, изводом из матичне књиге
рођених и осталом пратећом документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за радно место наставника математике или лично у секретаријату школе“; од 09 до 12 часова.
Фотокопије докумената морају бити оверене,
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не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.Сва додатна обавештења кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона: 030/2150-023.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац, Подгорац бб.

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова
предвиђених чланом 24 став 1 Закона о раду
(“Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19 –
аутентично тумачење), треба да испуњава
услове за пријем у радни однос прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о организацији и систематизацији послова у
ОШ „Ђура Јакшић” Сумраковац, и то: да има
одговарајуће високо образовање – VII степен,
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и
6/2020), и то: да је стекао 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) високо образовање 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 здраствену 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 насиља 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора; 5. држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни
формулар који преузима на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: 1. оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља пре закључења уговора о раду кандидат
који заснује радни однос по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат прибавља у
Бесплатна публикација о запошљавању

надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији, 4. уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора (не старије од 6 месеци); 5. уверење
о држављанству РС, оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци, 6. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 7. 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. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор, у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који буду испуњавали услове конкурса и буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана од
дана истека рока за подношење пријава упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове 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. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Тражена
документа достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у затвореној
коверти на адресу: ОШ „Ђорђе Симеоновић”,
19233 Подгорац, са назнаком „Конкурс за радно место руководилац финансијско-рачуноводствених послова”. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за
информације: 060/4602-905 (секретар школе).

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
19312 Вражогрнац

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са
чл. 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, 27/18 – други закони и 10/19 и
6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 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). Сваки од кандидата
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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
страници Минстарства просвете: http://www.
mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који има
восоко образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија уверења);
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад – доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе,
оригинал или оверена фотокопија); Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Доситеј Обрадовић” Вражогрнац бб, 19312 Вражогрнац, у затвореној коверти са назнаком:
„За конкурсну комисију – педагог”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у
обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити
писменим путем обавештен о исходу конкуса.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
069/2695-804.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чл. 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат за радно место медицинске сестре – васпитача мора да има одговарајуће средње образовање и то: медицинску
школу васпитачког смера, IV степен стручне
спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примања мита или 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
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кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминиторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености
услова кандидати треба да доставе у овереном
препису, и то: диплому о стручној спреми за
радно место медицинска сестра – васпитач;
уверење – потврду о неосуђиваности (да није
старије од 6 месеци); уверење о држављанству
(да није старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља кандидат пре закључења
уговора о раду, а доказ да зна српски језик и
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну
службу за запошљавање у Зајечару. Пријаву са
потребном документацијом доставити: Предшколској установи „Ђулићи” Зајечар, Насеље
Краљевица бб. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. 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“, лично
или на адресу Предшколске установе „Ђулићи“,
Зајечар, Насеље Краљевица бб Зајечар.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ
19350 Књажевац
Карађорђева 52

Наставник стручних предмета
машинске струке
УСЛОВИ: стечено високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20 даље: Закон) и
одговарајући стручни назив за радно место за
које конкурише, у складу са важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство
и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15, 11/16, 8/17, 18/18,
10/19, 2/20 и 1/21).

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен економске струке.

Домар мајстор одржавања
Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане члановима 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20 – даље:
Закон) и то: да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван 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
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подноси пријаву у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (одељак
Запошљавање у просвети), уз који се доставља
потребна документација, односно докази о
испуњености услова за избор кандидата, и то:
доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3
Закона (документ издат од стране МУП-а РС, не
старији од 30 дана); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци);
доказ о познавању српског језика доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда или други документ
којим се доказује да је испит из српског језика
положен по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности (лекарско уверење)
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; извод из матичне књиге
рођених (оверену фотокопију или оригинал);
краћу радну биографију (ЦВ). По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у року од 8 дана од објављивања
конкурса у публикацији „Послови” у просторијама школе или предати препорученом поштом
на адресу Техничка школа, Карађорђева 52,
Књажевац са назнаком “За конкурсну комисију”.
Поступак за пријем у радни однос спроводиће
се у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања.

студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. по чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања потврду високошколске установе којом се потврђује
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирањаод 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 или оверен документ да
је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит;
3. уверење о држављанству (не старије од 6
месеци); 4. извод из матичне књиге рођених;
5. уверење о неосуђиваности надлежног органа
унутрашњих послова. Уверење о здравственој
способности кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. У пријави кандидат треба да
наведе тачну адресу на којој живи, број фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати
на следећу адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”
у Салашу (за конкурс) Маршала Тита 35, 19224
Салаш. Рок за пријављивање кандидата је 8
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб.

Домар / мајстор одржавања
Радник на одржавању хигијене
(чистачица)
Радник на одржавању хигијене
(чистачица)
са 50% радног времена

Радник на одржавању хигијене
(чистачица)

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Васпитач

са 65,16% радног времена,
за рад у издвојеном одељењу
школе у Гамзиграду

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19, 6/2020); 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван 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, напуштање 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
обзир. Уз пријаву на конкурс, коју кандидат
може преузети са сајта Министарства просвете,
кандидати треба да приложе: 1. обавезно образовање из чл. 140 – доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидати за радника на одржавању хигијене (чистачице) треба да имају I степен стручне спреме,
односно завршену основну школу, а кандидати који конкуришу за радно место домар/мајстор одржавања треба да имају средње образовање у трајању од три године (неформално
образовање одраслих (мин. 960 сати обуке),
браварске струке, дрвно прерађивачке струке,
електро или машинске струке, водоинсталатерске струке и положен стручни испит за рад са
судовима под притиском). Сваки од кандидата
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик. Кандидати попуњавају

19224 Салаш, Маршала Тита 35

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
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пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете (http://www.mnp.gov.
rs), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу
документацију: молбу, краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
фотокопија); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику
(потврда, уверење или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен
по програму одговарајуће високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује
да кандидат има психичку, физичку здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ „Хајдук Вељко“, Добривоја Радосављевића
Бобија бб, 19000 Зајечар, у затвореној коверти,
са назнаком: „За комисију за избор“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити
писменим путем обавештен о исходу конкуса.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/440-116.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

на одређено време, за време трајања
мандата директора школе

Наставник гитаре
Наставник гитаре

са 50% радног времена

Корепетитор
Клавирштимер
Нототекар

са 50% радног времена

Домар

изречена безусловна казна затвора од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
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, у смислу члана
139 став 1 тачка3. Закона; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, на
коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
траженој врсти школске спреме; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству,
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за
кога није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о познавању
српског језик, 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). Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за
одлучивање, и то: краћу радну биографију;
доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима, дставља само избрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Приложена
документација се не враћа. Благовременом
пријавом сматра се пријава која је поднета у
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која
је предата препорученом поштом, у ком случају
се као дан пријема рачуна дан када је пошта
примила пошиљку, а када последњи дана за
подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом
сматра сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор директора, 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 адресу ОМШ „Стеван Мокрањац” Зајечар, Тимочке
буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „За кконкурс”. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Информације о
конкурсу могу се добити телефоном на број:
019/425-870 или 019/440-790.

са 50% радног времена

ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”

Чистачица

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава и
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), и то: уз пријавни формулар, који се преузима на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја кандидат васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 – даље Закон), и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је

1. Наставник практичне наставе
у посебним условима рада –
образовни профил Машинство и
обрада метала

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа у складу са чл.
139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 – и
др. закони, 10/2019, 27/2018 – и др. закон и
6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) 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) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад). Кандидат треба да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – и др. закони, 10/2019,
6/2020) и Правилника о врсти стручне спреме
наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју („Сл. гл. РС –
Просветни гласник” бр. 1/95, 24/2004, 10/2009,
2/2012, 11/2016 и 14/2020).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
податке, односно радну биографију (ЦВ); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу – дозволу за рад, уколико кандидат
има лиценцу и очитану личну карту. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријаве
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО
„Јелена Мајсторовић” Зајечар, Тимочке буне 14,
19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Контакт телефон: 019/429-744,
секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. У складу са наведеним одлучено
је као у диспозитиву одлуке. Конкурс ће спроводити конкурсна комисија, која ће бити формирана посебним решењем, на основу чл. 154
став 3 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.

ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник практичне наставе
у посебним условима рада –
образовни профил Машинство и
обрада метала
са 92% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа у складу са чл. 139
17.11.2021. | Број 960 |
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Наука и образовање

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 – и др.
закони, 10/2019, 27/2018 – и др. закон и 6/2020)
и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2)
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) имају држављанство Републике Србије; 5)
знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику,
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад. Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање из чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 – и др.
закони, 10/2019, 6/2020) и Правилника о врсти
стручне спреме наставника стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гл. РС – Просветни гласник” бр. 1/95, 24/2004,
10/2009, 2/2012, 11/16, 14/20, 17/2021).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију (ЦВ);
извод из матичне књиге рођених (оверену
фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу – дозволу за рад, уколико кандидат
има лиценцу и очитану личну карту. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним
фотокопијама. Рок за подношење пријаве 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО
„Јелена Мајсторовић” Зајечар, Тимочке буне 14,
19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Контакт телефон: 019/429744
- секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. У складу са наведеним одлучено
је као у диспозитиву одлуке. Конкурс ће спроводити конкурсна комисија, која ће бити формирана посебним решењем, на основу чл. 154.
став 3 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.

Национална служба
за запошљавање
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ШОСО „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Васпитач

у Дому у посебним условима рада
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати услове за
заснивање радног односа у складу са чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 – и др.
закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, 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)
има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат
доставља доказ одговарајуће високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад). Кандидат треба да
поседује одговарајуће образовање из чл. 140 ст
1 и 2, Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018 – и др.
закони, 10/2019, 6/2020); 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.), члана 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018) и чл. 3 Правилника о врсти
образовања васпитача и стручних сарадника и
условима и критеријумима за избор стручног
сарадника – асистента у дому ученика („Сл. гл.
РС” бр. 77/2014).
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
податке, односно радну биографију (ЦВ); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверену фотокопију; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту

за лиценцу – дозволу за рад, уколико кандидат
има лиценцу и очитану личну карту. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријаве
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО
„Јелена Мајсторовић” Зајечар, Тимочке буне 14,
19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Контакт телефон: 019/429-744,
секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. У складу са наведеним одлучено
је као у диспозитиву одлуке. Конкурс ће спроводити конкурсна комисија, која ће бити формирана посебним решењем, на основу чл. 154.
став 3 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.

Чистачица

у посебним условима рада
УСЛОВИ: I степен. Кандидати морају да испуњавају следеће услове: 1) одговарајуће образовање – први степен стручне спреме; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
податке, односно радну биографију (ЦВ); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење из казнене
евиденције МУП-а да нису осуђивани правноснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверену фотокопију; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (доказ се доставља
само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику) и очитану личну карту.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу
или овереним фотокопијама. Рок за подношење
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе
непосредно или путем поште на адресу школе.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи.

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

Наука и образовање

Чистачица

у посебним условима рада,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати морају да испуњавају следеће услове: 1) да
имају одговарајуће образовање – први степен
стручне спреме; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: кандидат доставља и биографске податке, односно
радну биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правноснажном пресудом за
наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
и очитану личну карту. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе непосредно или путем
поште на адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар, Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос”. Контакт телефон: 019/429744, секретар
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. У складу са наведеним одлучено је као у
диспозитиву одлуке.

Медицинска сестра

у посебним условима рада,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
следеће услове: 1) одговарајуће образовање
– средње образовање, медицинска сестра –
неговатељица; 2) да 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске
податке, односно радну биографију (ЦВ); извод
из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење из казнене
евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверену фотокопију; уверење о положеном
стручном испиту, доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (доказ се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику) и очитану личну карту. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњавању услова
конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријаве
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Пријаве се подносе непосредно или путем поште на адресу школе: ШОСО
„Јелена Мајсторовић” Зајечар, Тимочке буне 14,
19000 Зајечар, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Контакт телефон: 019/429-744,
секретар школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. У складу са наведеним одлучено је као у диспозитиву одлуке. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним формуларом
достављају школи.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АЛЕКСАНДАР САБОВЉЕВ”
23203 Ечка, Маршала Тита 48

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). За директора може
бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога и психолога, то јест
високо образовање које је стекло: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,

односно групу предмета); или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да има дозволу за рад (лиценцу); 4. да
има обуку и положен испит за директора школе
(изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност); 5.
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; 6. да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родосквРнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.
да има држављанство Републике Србије; 8. да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба
да приложи следећу документацију: 1. доказ о
одговарајућем образовању – оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања; 2. дозволу
за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија/препис документа); 3. потврду о радном искуству
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверена фотокопија); 4. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена фотокопија) – може и
из досијеа, а изабрани кандидат ће доставити ново пре закључења уговора; 5. уверење
о држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса); 6. доказ да
је стекао образовање на српском језику или је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која се приложи
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о
знању српског језика под тачком 6, кандидати
који образовање нису стекли на српском језику
знање српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске установе да су положили
испит из српског језика-оригинал или оверена
фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе,
уколико кандидат поседује (оригинал или оверена фотокопија); 8. извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија;
9. уверење надлежног МУП-а којим кандидат
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доказује да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3 закона и да није утврђено дискриминиторно понашање – уверење не сме бити
старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 10.
уверење основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона – уверење не
сме бити старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 11. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал
или оверена фотокопија); 12. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду, уколико
га кандидат поседује (оригинал или оверена
фотокопија извештаја просветног саветника);
13. радну биографију са прегледом кретања у
служби; 14. оквирни план рада за време мандата. Документација која се доставља у виду
фотокопија мора бити оверена од стране јавног
бележника. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен од стране школе након
пријема решења о именовању директора од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs), а одштампани
пријавни формулар заједно са пријавом на конкурс и потребном документацијом достављају
школи. Рок за подношење пријава на конкурс
са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом о
испуњавању услова конкурса доставити лично
или слати на адресу школе: 23203 Ечка, Маршала Тита 48, са назнаком „За конкурс за избор
директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне
пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе, лично или на телефон
023/881-018.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
23000 Зрењанин
Ђуре Ђаковића бб.

Наставник у звање доцента,
научна област Машинско
инжењерство, ужа научна област
Индустријско инжењерство
на одређено време
од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука, смисао за наставни
рад, најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи, научни и стручни радови објављени у научним часописима
или зборницима, са рецензијама, као и услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 87 Статута Факултета, чланом
14 Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду и члан 3. Правилника о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника Техничког факултета „Михајло Пупин” у
Зрењанину.
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Наставник у звање асистента научна
област Машинско инжењерство,
ужа научна област Индустријско
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних нивоа студија завршио
са просечном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад као и услови
прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 89-б Статута Техничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, чланом 6
Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Техничког факултета „Михајло Пупин”у
Зрењанину.

Сарадник у звање сарадника
у настави, научна област
Информационе технологије,
ужа научна област Информационе
технологије
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8), као и услови
прописани чланом 83. Закона о високом образовању, чланом 89А Статута Техничког факултета
„Михајло Пупин”у Зрењанину, чланом 5 Правилника о условима, начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника
Техничког факултета „Михајло Пупин”у Зрењанину.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази о
испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак објављених
научних и стручних радова, књиге и саме радове, подносе се Факултету у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања у листу „Послови”
на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, за конкурс. Контакт телефон: 023/550-515.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ХПТШ “УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Оглас објављен 03.11.2021. у публикацији
„Послови“, поништава се у целости.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе –
наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
односно да: 1. има одговарајуће образовање:
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или

интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
б) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник
РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): (1)
професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику;
(5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипломирани математичар - професор
математике; (7) дипломирани математичар за
математику економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; (9) професор математике - теоријски смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) професор информатике
- математике; (12) професор хемије - математике; (13) професор географије - математике;
(14) професор физике - математике; (15) професор биологије - математике; (16) дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани математичар - теоријска математика; (18)
дипломирани математичар - примењена математика; (19) дипломирани математичар - математика финансија; (20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); (21) дипломирани информатичар;
(22) дипломирани професор математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мастер;
(24) мастер математичар; (25) мастер професор математике; (26) мастер математичар професор математике; лице из тачке 1-26. које
је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије);
2. дa 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. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе:
1. попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http:
//www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској,
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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. потврду о положеним испитима из предмета Геометрија или
Основи Геометрије – оригинал или оверена
копија; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о испуњавању услове из члана 139 став
1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице стекло
средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) – српски
језик; 6. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања. 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.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
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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 „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир - Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Наставник географије

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана
(до повратка раднице са боловања)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у
чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и
у члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, а то
су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А)
VII – седми степен стручне спреме – професор
географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани географ –
просторни планер, 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. Уз пријаву на конкурс,
кандидат је дужан да обавезно достави: 1.
пријавни формулар, 2. доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања),
3. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4. извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5.
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела
у тачки 3) који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 6. доказ да је
стекао образовање на српском језику, (диплома/уверење издато на српском језику која се
приложи као доказ под тачком 2. сматра се
доказом о знању српског језика под тачком 6.
Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 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 листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа за наставниика географије у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Светозар Марковић
Тоза“, Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир,
са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети
само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се секретару
школе на телефон: 023/737-708.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Субвенцијe НСЗ и Града Бора за сaмозапошљавање

ЈОШ 14 НОВИХ ПРЕДУЗЕТНИКА
К

рајем претходне седмице, 14 незапослених лица је уз
подршку Националне службе и Града Бора на основу
Локалног акционог плана добило субвенције за покретање
сопственог посла. Одлуке о додели субвенција за самозапошљавање, у сали Скупштине града будућим предзетницима
уручили су градоначелник Александар Миликић и в. д. директора Филијале Бор Лидија Начић.
Град Бор је за ову намену издвојио 2 милиона динара,
а НСЗ додатних 1,75 милиона динара из републичког буџета. „Ово је трећи круг доделе субвенција за самозапошљавање незапосленим лицима са територије општине Бор.
Захваљујући овим субвенцијама, 27 незапослених лица је
ове године добило прилику да закорачи у свет предузетништва“, истакла је Лидија Начић.
Навела је да су у овом последњем кругу све незапослене особе које су конкурисале и чији су захтеви били потпуни, добиле могућност да отворе предузетничке радње.
„Посебно ми је драго што су међу будућим предузетницима већином жене и лица из теже запошљивих категорија,
особе преко 50 година старости, али и млађи од 30, затим
једна особа са инвалидитетом и неколико њих из сеоских
средина. И сви имају заиста перспективне предузетничке
идеје“, закључила је Начићева.
Градоначелник Александар Миликић је са поносом
истакао да Град Бор за ову меру активне политике запошљавања већ четири године издваја значајна финансијска средства и да је то један од начина да се Борани
свих старосних доба упосле и ван области рударства.
„Бор до сада није био познат по предузетничком духу, али
ме радује да је све више оних који су заинтересовани да
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започну и развијају сопствени посао, а на нама је да то активно подстичемо“, нагласио је Миликић. Истакао је да се
и висина субвенција које се додељују из године у годину
повећава. „Сећам се да смо почели са 180 хиљада динара
по лицу. Сада је то 250 хиљада, односно 270 за особе са
инвалидитетом, а потрудићемо се да наредне године буде
300 хиљада динара по предузетнику“, закључио је градоначелник.
„Оваква подршка ми много значи“, рекла је Валентина
Стојкановић, која ће уз помоћ добијених средстава отворити пекару у селу Злот. „Супруг и ја имамо искуства у овом

послу, али сада су се коначно стекли услови да отворимо
своју пекару и заиста се радујемо почетку“.
Избор делатности за које су се нови предузетници определили је изузетно разнолик, те ће понуда борске општине постати разноврснија у погледу козметичких услуга,
услуга чишћења и одржавања зграда, грађевинских услуга, сервисирања аутомобила и мобилних телефона, услуга
дигиталног маркетинга, производње бетонских елемената,
пекарских производа, кућне хемије и козметике, као и производа из домаће радиности и декоративних предмета.
Бранкица Михајловић Илић

Програм „Унапређење запошљивости младих кроз радне праксе“

БИРАМ УСПЕХ
UNICEF Србија у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном
службом за запошљавање, уз стручну подршку Gi Group и
партнера, имплементира пројекат „Унапређење запошљивости младих кроз радне праксе“. Циљ пројекта је да се кроз
програм радних пракси подржи друштвена и економска инклузија младих, посебно младих из осетљивих група, тако
што ће им бити пружена прилика за обуку, развој вештина
и знања тражених на тржишту рада.
Програм има за циљ пружање радних пракси младима до 30 година који се не школују, не обучавају, нити су
запослени, a стекли су основни, средњи, виши или високи
ниво квалификација. Програм подразумева обуку младих
кроз наменски развијену онлајн платформу за учење, како

Бесплатна публикација о запошљавању

би се прилагодили радном окружењу и стекли неопходне
вештине, а затим обављање радне праксе.
Послодавци који се укључе у програм имају могућност
селекције обучених младих практиканата, на основу потреба за кадром одређених профила у оквиру своје компаније,
и пружања радне праксе у трајању од два месеца за одабране практиканте.
Сви заинтересовани послодавци и незапослена лица
могу да се пријаве за учешће у пројекту путем интернет
сајта: www.biramuspeh.com.
Више информација можете пронаћи на сајту: www.
biramuspeh.com или поруком на мејл: Klub.biramuspeh@
gigroup.com за послодавце или biramuspeh@gigroup.com за
незапослена лица.
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