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

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

Oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд,
Београд, Немањина 9.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски сарадник
у звању саветник
Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено,
Одељење Управног суда у Нишу, Ниш, Војводе Путника бб.
Опис послова: Помаже судији у раду, врши претходну оцену
аката којима се покреће поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака,
проучава правна питања у вези са радом судија у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, присуствује седницама већа и
по налогу председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање одређених
писмена по налогу председника већа, врши евидентирање кретања предмета кроз електронску базу података у суду, врши и
друге послове по налогу председника Суда или судије.
Услови за рад: стечено високо образовање из научне области
правне науке – на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године – дипломирани правник,
или на специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место бр. 1 судијски
сарадник у звању саветник у Одељењу Управног суда у Нишу
можете пронаћи на интернет презентацији Управног суда.

2. Радно место судијски сарадник
у звању саветник
Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено,
Одељење Управног суда у Новом Саду, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 6.
Опис послова: Помаже судији у раду, врши претходну оцену
аката којима се покреће поступак пред судом, стара се о комплетирању предмета и отклањању евентуалних недостатака,
проучава правна питања у вези са радом судија у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, присуствује седницама већа и
по налогу председника већа води записник и евиденцију о раду
већа, сређује, расписује и организује достављање одређених
писмена по налогу председника већа, врши евидентирање кретања предмета кроз електронску базу података у суду, врши и
друге послове по налогу председника Суда или судије.
Услови за рад: 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 – дипломирани правник, или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит
и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место бр. 2. судијски
сарадник у звању саветник у Одељењу Управног суда у Новом
Саду можете пронаћи на интернет презентацији Управног суда.
III Заједнички услови конкурса за радна места под
редним бројем 1 и 2: 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
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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 судска управа – познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност суда (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: поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и
других аката (провера ће се вршити писаним путем – тест и
усменим путем – разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција: Провера понашајних
компетенција и то: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се 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.
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 обрасцу
пријаве 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 правосудном 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);
• 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 ____”.
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.
Датум оглашавања: 01.12.2021. године
Датум истека рока за пријављивање: 09.12.2021. године
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 компетенција у изборном поступку
обавиће се почев од 20.12.2021. године у Београду, у просторијама Седишта Управног суда, адреса Немањина 9, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени путем контакта које
одреде у свом обрасцу пријаве на конкурс.
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, 011/3604-735.
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 интернет
презентацији и Периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 5 Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и
157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9917/2021
од 27. октобра 2021. године, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина
22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за осигурање квалитета
стручно-педагошког надзора, спољашњег
вредновања и стручне подршке установама,
разврстано у звање самостални саветник
у Одељењу за координацију
рада школских управа
1 извршилац

Опис послова: Координира рад на развоју и унапређивању
рада школских управа у области осигурања квалитета струч-

01.12.2021. | Број 962 |

3

Администрација и управа
но-педагошког надзора, спољашњег вредновања установа,
послова у области стручног усавршавања, развојног планирања и различитих видова стручне подршке установама; координира припрему методологија за стручно-педагошки надзор и
спољашње вредновање и израду инструмената за стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање; стара се о квалитету извештаја о стручно-педагошком надзору; израђује квалитативне и квантитативне извештаје о стању образовања у
односу на резултате стручно-педагошког надзора и спољашњег
вредновања; израђује предлоге за стручно усавршавање просветних саветника у области стручно-педагошког надзора и
спољашњег вредновања и учествује у изради програма стручног усавршавања за просветне саветнике у области стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања; сарађује са
заводима у развоју методологије за спољашње вредновање;
учествује у пројектима завода који се односе на осигурање
квалитета стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања и стара се за имплементацију мера на системском нивоу;
сарађује са органима државне управе и локалне самоуправе
и установама из области образовања и васпитања у вези са
обављањем послова из надлежности школске управе; обавља
и друге послове по налогу руководиоца и министра.
Услови: високо образовање из поља природно-математичких,
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска 14.

2. Радно место просветног саветника,
разврстано у звање саветник
Школска управа Лесковац, Одељење за
координацију рада школских управа
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у рад установе,
наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању
установе и прати поштовање општих принципа и остваривање
циљева образовања и васпитања; саветује и пружа стручну
помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа
стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних
мера за уклањање неправилности и недостатака у обављању
образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и мере
за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање
огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа;
сарађује са градском, општинском и републичком просветном
инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима
од установа образовања и васпитања који служе као основа
утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике; обједињава и обрађује податке о запосленима
и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о
несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго
наставно средство, остварене резултате у развоју образовања
и стечен професионални углед, најмање осам година радног
искуства у области образовања и васпитања, положен државни
стручни испит и испит за просветног саветника, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лесковац, Благоја Николића 1.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
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.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва
радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
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• пословна комуникација – провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у
основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник
конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши
се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података
из различитих извора, укључујући и способност критичког размишљања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада
спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија и прописи
који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем
симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Правилник о испиту
и стручном усавршавању просветних саветника), провераваће
се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о слободном приступу информација од јавног значаја), провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада стручно-педагошки надзор над радом предшколских установа, школа
и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког
надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и установе), провераваће се путем симулације
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за област рада
спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија и прописи који се односе на самовредновање рада), провераваће се
путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања, Правилник о стандардима
квалитета рада установе, Правилник о вредновању квалитета
рада установе, Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника), провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-zapopunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције за радна места
под редним бројем 1 и 2 (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 базираним на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају 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.

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом
на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно
на писарници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон: 011/3631-256 и
Ивана Мутавџић, телефон: 011/3610-287.
VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за
просветног саветника (само за радно место под редним бројем
2); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
стручном испиту у области образовања, односно лиценца за
наставника, васпитача или стручног сарадника (само за радно
место под редним бројем 2); доказ о објављеном стручном раду
у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном средству у оригиналу или овереној фотокопији
или штампани примерак доказа који је објављен у електронској
форми са назнаком о линку са кога се стручни рад, уџбеник,
приручник или друго наставно средство може преузети и доказ
о оствареним резултатима у развоју образовања и стеченом
професионалном угледу (награде, признања, препоруке и др.)
у оригиналу или овереној фотокопији (само за радно место под
редним бројем 2).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
X Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним
за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана
пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
11000 Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
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Администрација и управа
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 21. децембра
2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу
у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Немањина 22-26.
Учесници конкурса који успешно прођу једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.
Напомене: Чланом 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.
Положен државни стручни испит није услов нити предност за
заснивање радног односа. Положен испит за просветног саветника није услов нити предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати без положеног испита за просветног саветника примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд,
Београд, Немањина 9.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место пријем писмена у Писарници,
у звању референт
Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено,
Седиште Управног суда, Београд, Немањина 9.
Опис послова: Прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно, одваја писмена према
хитности и материји, распоређује их по одељењима и стара се
да писмена буду уредно и на време предата судским одељењима, организује њихово сређивање по врсти и редним бројевима
година. Обавља и друге послове по налогу председника Суда,
управитеља писарнице или заменика управитеља писарнице и
припрема све потребне извештаје.
Услови за рад: III или IV степен стручне спреме друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, положен
државни стручни испит, две године радног искуства у струци и
потребне компетенције за рад за ово радно место.
Образац пријаве на конкурс за радно место пријем писмена
можете пронаћи на интернет презентацији Управног суда.
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.
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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).

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.

Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Управног суда.

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.

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 – административни послови, канцеларијско пословање
(провера ће се вршити писаним путем – тест и усменим путем
– разговор са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада – Судска писарница, познавање прописа релевантних за
надлежност и организацију суда (провера ће се вршити писаним путем – тест и усменим путем – разговор са кандидатом);
• посебна функционална компетенција за радно местo – познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном
поступку, Закон о државним службеницима и Закон о уређењу
судова (провера ће се вршити писаним путем – тест и усменим
путем – разговор са кандидатом).
Провера понашајних компетенција: Провера понашајних
компетенција и то: управљање информацијама; управљање
задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа и
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се 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.
III 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.

Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.

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.
IV 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.
Датум оглашавања: 01.12.2021. године.
Датум истека рока за пријављивање: 09.12.2021. године.
V 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 20.12.2021. 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.

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.

VI Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак биће објављен на интернет презентацији Управног
суда, према шифрама њихове пријаве.

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);
• други докази о стеченим знањима и вештинама.

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.

VII Лице задужено за давање информација о конкурсу:
Соња Стошић, 011/3604-735.

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 интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

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 пријем писмена у писарници”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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
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Администрација и управа
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9507/2021
од 27. октобра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Републички
секретаријат за законодавство, Београд, Немањина 11.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне послове
у области привредног система

у Сектору за привреду, звање виши саветник
1 извршилац
Опис послова: Oбавља нормативне послове, односно проверава да ли су нацрти системских закона и предлози других
прописа и општих аката усаглашени са Уставом, законима и
другим прописима из више разнородних повезаних правних
целина, пружа стручну и методолошку помоћ у поступку њиховог доношења и припрема мишљења којима се оцењује њихова
усаглашеност у правном систему, стара се о нормативно-техничкој и језичкој ваљаности и логичкој и појмовној уједначености прописа и општих аката из више разнородних повезаних
правних целина, утврђује пречишћени текст предлога закона,
као и других прописа и општих аката који су донети, стара се о
објављивању донетих прописа и аката, обавља и друге послове
из делокруга Сектора за привреду, по налогу помоћника директора, заменика директора и директора.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке
– нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240
EСПБ, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири
гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, најмање
седам година радног искуства на пословима у одговарајућем
степену образовања и одговарајућој научној области, односно
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 11.

2. Радно место за нормативне послове у
појединим областима из делокруга Сектора
за управу, рад и јавне службе
у Сектору за управу, рад и јавне службе,
звање саветник
1 извршилац

Опис послова: Oбавља нормативне послове, односно проверава да ли су нацрти закона и предлози других прописа и
општих аката усаглашени са Уставом, законом и прописима
из једне заокружене правне целине, пружа стручну и методолошку помоћ у поступку њиховог доношења и припрема мишљења којима се оцењује њихова усаглашеност у правном систему, стара се о нормативно-техничкој и језичкој ваљаности и
логичкој и појмовној уједначености прописа и општих аката из
једне заокружене правне целине, утврђује пречишћени текст
предлога закона, као и других прописа и општих аката који су
донети, стара се о објављивању прописа и других аката и проверава њихову формалну и материјалну исправност пре њиховог достављања на објављивање, обавља и друге послове из
делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе у области коју
му одреди помоћник директора, заменик директора и директор.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке
– нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240
EСПБ, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири
гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, најмање
три године радног искуства на пословима у одговарајућем степену образовања и одговарајућој научној области, односно
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

који су донети, стара се о објављивању прописа и других аката и проверава њихову формалну и материјалну исправност
пре њиховог достављања на објављивање, обавља и друге
послове из делокруга Сектора за управу, рад и јавне службе
у области коју му одреди помоћник директора, заменик директора и директор.
Место рада: Београд, Немањина 11.
Услови: стечено високо образовање из области правне науке
– нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240
EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту,
најмање једну годину радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима,
доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на
основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.
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.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције за сва извршилачка радна места, и то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
• пословна комуникацијa – провераваће се путем симулације
(писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу
њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили
уместо тестовне провере.
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:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – законодавни процес, провераваће се путем
усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – Прописи из надлежности органа, Закон о министарствима, провераваће се путем усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – Прописи из делокруга радног места, Закон о привредним друштвима, провераваће се путем усмене симулације.

3. Радно место за правне послове из
делокруга Сектора за управу, рад
и јавне службе

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – законодавни процес, провераваће се путем
усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – Прописи из надлежности органа, Закон о министарствима, провераваће се путем усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – Прописи из делокруга радног места, Закон о пензијском и инвалидском осигурању – провераваће се путем усмене
симулације.

Опис послова: Oбавља правне послове, односно учествује у
обезбеђивању усаглашености прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења, учествује у обезбеђивању нормативно-техничке и језичке ваљаности и логичке
и појмовне уједначености прописа и општих аката и припреми
нацрта мишљења којима се оцењује њихова ваљаност и усаглашеност, утврђује пречишћени текст прописа и општих аката

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – законодавни процес, провераваће се путем
усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – Прописи из надлежности органа, Закон о министарствима, провераваће се путем усмене симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Прописи из делокруга радног места, Закон о
држављанству, провераваће се путем усмене симулације.

Место рада: Београд, Немањина 11.

у Сектору за управу, рад и јавне службе,
звање млађи саветник
1 извршилац
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Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Републичког секретаријата за законодавство www.rsz.
gov.rs.
Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.
Интервју са комисијом: 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 за конкурс: Републички секретаријат за законодавство,
Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко Распоповић, тел. 011/363-3286 Републички секретаријат за
законодавство, од 10.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријаве
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Републичког секретаријата за законодавство или у штампаној верзији на писарници у згради Владе, Немањина 11, Београд.
Приликом предаје 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.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16
и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу
пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Републичког секретаријата за законодавство, Немањина 11, Београд.
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Администрација и управа
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места,
попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства
у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство), дужни су да их доставе у оригиналу
или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни однос
се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада.
Чланом 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. Кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. децембра
2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
начин на који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), док ће се провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавити у просторијама Републичког секретаријата за
законодавство (Немањина 11, Београд) или у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило).
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
директор Републичког секретаријата за законодавство.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Републичког секретаријата за законодавство: www.rsz.gov.rs, на веб-страници
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу
е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званичној
интернет презентацији Републичког секретаријата за законодавство или у штампаној верзији на писарници у згради Владе,
Београд, Немањина 11.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни суд,
Београд, Булевар краља Александра 15.
II Радно место које се попуњава:

Радно место документаристa,
звање референт

Одсек писарнице, Служба за опште и
финансијске послове, Стручна служба
Уставног суда
1 извршилац
Опис послова: комплетира примљене списе накнадно достављеним поднесцима и доказима о уручењу аката Суда; уноси
податке о примљеним и окончаним предметима у оперативни
систем и скенира предмете; пре архивирања, врши проверу
подударности садржине списа предмета у електронској форми
са садржином списа предмета у штампаној форми; води архивску књигу; припрема предмете за експедовање из Суда; евидентира решене предмете за архиву; издаје архивиране предмете на захтев председника Суда и судија, секретара Суда или
обрађивача предмета и води одговарајућу евиденцију о томе;
обавља и друге послове по налогу секретара Уставног суда и
руководиоца Службе и шефа Одсека.

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: средња школска спрема у четворогодишњем трајању,
најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15.
IV Услови за запослење: држављанство Републике Србије,
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
V 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.
Провера општих функционалних компетенција:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се писаном симулацијом.
Напомена: у погледу опште функционалне компетенције дигитална писменост, ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на
траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у
менију Конкурси.
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 област рада – канцеларијско пословање, провераваће се усменом симулацијом.
• Посебна функционална компетенција за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав
Републике Србије, Закон о Уставном суду и Пословник о раду
Уставног суда), провераваће се усменом симулацијом.
Понашајне компетенције за радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) – провераваће се психометријским
тестом и интервјуом базираним на компетенцијама.
Интервју са кандидатом и вредновање кандидата за
радно место: Након провере компетенција Конкурсна комисија ће са кандидатима обавити интервју у циљу процене мотивације за рад на радном месту у Уставном суду и прихватања
вредности државних органа.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање – листу „Послови”.
VII Пријава на јавни конкурс: Заинтересовани кандидати
подносе пријаве на конкурс на обрасцу: „Пријава на конкурс
у државном органу“ који је доступан на интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси или у
штампаној верзији у писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља Александра 15.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о
знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост” осим уколико Конкурсна комисија
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције
„дигитална писменост”.
VIII Oстали 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; оверена фотокопија
дипломе или уверења којим 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; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са

којом стручном спремом је стекао радно искуство). Државни
службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (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. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
IX Рок за подношење осталих доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
5 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 Уставни суд, 11000
Београд, Булевар краља Александра 15.
X 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 21. децембра
2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим
пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, понашајних
компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама у
Уставном суду, Београд, Булевар краља Александра 15.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.
XI Трајање радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од
шест месеци. Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит полаже државни стручни
испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
XII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Смиљана Стојиљковић, тел.
011/2855-188.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс се шаљу
поштом (препорученом пошиљком) на адресу: Уставни суд,
Београд, Булевар краља Александра 15 или предају непосредно у писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се на
интернет презентацији и огласној табли Уставног суда, на порталу е-Управе, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
И МИГРАЦИЈЕ
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, 97/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места („Службени гласник РС“,
бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-4907/2021 од
28. маја 2021. године, за радно место за спровођење програма за решавање стамбених потреба у звању саветник, Одсек
за спровођење пројеката из фондова Европске уније и других
пројеката за решавање стамбених потреба, Сектор за прихват,
збрињавање, реадмисију и трајна решења, Комесаријат за
избеглице и миграције оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Комесаријат за
избеглице и миграције, 11070 Нови Београд, Народних хероја 4.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за спровођење програма
за решавање стамбених потреба у звању
саветник

Одсек за спровођење пројеката из фондова
Европске уније и других пројеката за решавање
стамбених потреба, Сектор за прихват,
збрињавање, реадмисију и трајна решења
1 извршилац
Опис послова: Припрема годишњи програм за решавање
стамбених потреба и друге програме интеграције; припрема јавне позиве за јединице локалне самоуправе и учествује
у евалуацији приспелих понуда; прати и контролише реализацију уговорених активности административно и на терену;
пружа подршку јединицама локалне самоуправе у планирању и
спровођењу активности на решавању стамбених потреба; припрема извештаје о реализацији активности; стара се о чувању
документације неопходне за ревизију; учествује у раду комисија за попис имовине и обавеза и другим комисијама; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру oбразовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци, као
и потребне компентеције за рад на радном месту.
III Место рада за извршилачко радно место: Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни
поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим
редоследом: провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са 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 изборног поступка.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије– проверава се путем теста са питањима затвореног типа који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених
одговора;
- дигитална писменост – проверава се решавањем задатака
практичним радом на рачунару;
- пословна комуникација – проверава се писаном симулацијом.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете одговарајући
сертификат, потврду или други писани доказ о поседовању
ове компетенције на траженом нивоу и желите да на основу
њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема
извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера
посебних функционалних компетенција, и то:
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- Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из
различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација), провераваће
се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности и организације органа (Закон
о избеглицама), провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о управљању миграцијама, Закон о становању и одржавању зграда),
провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Комесаријата за избеглице и миграције, www.kirs.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције за
наведено радно место (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка
учењу и променама; изградња и одржавање професионалних
односа; савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на
компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је
осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Комесаријата за
избеглице и миграције и у штампаној верзији на писарници
Комесаријата за избеглице и миграције, Нови Београд, Народних хероја 4, као и на званичној интернет презентацији Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурса комисија састави списак кандидата међу којима
се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин на који је у
пријави назначен за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који
се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj
управи.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за
одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о
чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови
подаци из службених евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет 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 Комесаријата за
избеглице и миграције, Народних хероја 4, 11070 Нови Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 10. децембра
2021. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компентенција и понашајних компетенција ће се
обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције, Народних
хероја 4, 11070 Нови Београд. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске
адресе), које наведу у својим пријавама.
X Општи услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Лица која су задужена за давање обавештења: Нада
Мариновић Миланковић и Петар Божовић, тел. 011/312-95-94
и 011/285-7578.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Комесаријата за избеглице и
миграције, Народних хероја 4. 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.
НАПОМЕНE: Чланом 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. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни
однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року
од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
комесар Комесаријата за избеглице и миграције.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници
Комесаријата за избеглице и миграције: www.kirs.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, на веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА
Oглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Државно веће
тужилаца, Београд, Ресавска 42.
II Радно место које се попуњава:

Радно место за административно-стручну
подршку пословима вредновања рада јавних
тужилаца и заменика јавних тужилаца,
у звању референт
Одсек за статусна питања носилаца
јавнотужилачке функције и припрему прописа
1 извршилац

Опис послова: Пружа административно-стручну подршку
пословима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца; припрема податке и информације од значаја за
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Администрација и управа
рад Одсека; обавља послове у вези са вођењем евиденција
Одсека; врши унос података о вредновању рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у личне листове; израђује
пропратне акте; учествује у припреми извештаја, анализа и
информација из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: III или IV степен стручне спреме – средње образовање, гимназија или средња стручна школа, положен државни
стручни испит, најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.
III Место рада: Београд, Ресавска 42.
IV Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Изборни поступак се спроводи из више обавезних
фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
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 следеће компетенције
у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста,
• дигитална писменост – провера ће се вршити решавањем
задатка практичним радом на рачунару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем писмене симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведене области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз образац пријаве (уредно и у потпуности
попуњен у делу Рад на рачунару*), достави и тражени доказ у
оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ
не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs.
(у делу Конкурси).
- Посебне функционалне компетенције и то:
1. Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада – административни послови (методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања податка у базама података, методе вођења интерних и доставних књига) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности и организације органа (Закон
о Државном већу тужилаца, Пословник о раду Државног већа
тужилаца, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Административној канцеларији Државно
већа тужилаца) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из делокруга радног места (Закон о јавном
тужилаштву, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних
тужилаштава, Правилник о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца – провера ће се вршити путем усмене симулације.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Државног већа тужилаца www.dvt.jt.rs.
(у делу Конкурси).
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) – провера
ће се вршити путем интервјуа базираног на компетенцијама
или упитника.
- Интервју са конкурсном комисијом: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа провериће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом.
V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
за јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом
на адресу Државно веће тужилаца, Ресавска 42, 11000 Београд
или се подносе непосредно на писарници Државног већа тужилаца, Ресавска 42, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VI Лицe задуженo за давање за обавештења о јавном конкурсу: Александар Бошковић, контакт телефон:
011/3113-099.
VII Датум оглашавања: 1. децембар 2021. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет страници Државног већа тужилаца, www.dvt.jt.rs (у делу Конкурси), а одштампани образац
пријаве може се преузети на писарници Државног већа тужилаца, Београд, Ресавска 42.
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 пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
X Општи услови за запослење: да је кандидат пунолетни
држављанин Републике Србије; 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.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму које
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику, прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид,
обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у држаним органима.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних
дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе
који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Државног већа тужилаца.

времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, биће спроведен
изборни поступак о чему ће кандидати бити обавештени на
начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција, понашајних компетенција, као и
интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама
Државног већа тужилаца, Ресавска 42.
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 е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Овај конкурс се оглашава на
огласној табли и интернет презентацији Државног већа тужилаца (www.dvt.jt.rs), на порталу е-Управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Канцеларија за јавне
набавке, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник директора – руководилац Сектора
за развој система јавних набавки
и финансијско-материјалне послове
у Канцеларији за јавне набавке – положај
у четвртој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира и усмерава рад
државних службеника у Сектору; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима и организацијама; врши
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге
послове по налогу директора Канцеларије.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту; држављанство Републике Србије;
да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа
и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:

Чланом 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. Кандидати
са положеним државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.

* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (познавање
прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима ЕУ) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (методологија праћења, спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

XIV Датум и место провере компетенција кандидата у
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благо-

*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:

XIII Врста радног односа: Радни однос заснива се на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад
у државним органима примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
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4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Б2.

ским 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.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве
да ће податке прибавити самe. Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидати
учинити сами.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Грачаничка 8.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског
језика – ниво Б2; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ
о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског
језика – ниво Б2. Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“. Кандидати који уз образац
пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ
о знању енглеског језика – ниво Б2 биће ослобођени провере
компетенције знање енглеског језика – ниво Б2, сем уколико
комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити
као доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене
провере знање енглеског језика – ниво Б2.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општин-
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Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Бојана Модрић, тел. 011/3130901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Канцеларије за јавне набавке, на интернет презентацији
и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

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

Помоћник министра – руководилац Сектора за
европске интеграције и међународне пројекте
у Министарству правде – положај
у трећој групи
Опис послова: Руководи и координира рад Сектора; планира,
усмерава и надзире рад Сектора; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; управља процесом европских интеграција у области правосуђа; обезбеђује израду и спровођење
процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем програма и пројеката из средстава ЕУ
по принципима децентрализованог управљања у области правосуђа; обезбеђује израду и спровођење процедура за систем
управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем
програма и пројеката у области правосуђа из средстава осталих фондова; остварује сарадњу са другим релевантним органима и по потреби надзире и контролише њихов рад у планирању и спровођењу пројеката у области правосуђа и средстава
ЕУ и осталих фондова у складу са договореним процедурама и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци или седам година
радног искуства у струци од којих најмање две године на руко-

водећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и компетенције за рад на
радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (механизми
координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење и прописи из надлежности и организације органа (Акциони план за поглавље 23; Закон о министарствима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Ц1 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Ц1.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског
језика – ниво Ц1; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора
бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ
о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског
језика – ниво Ц1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Ц1 биће ослобођени провере компетенције знање енглеског
језика – ниво Ц1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати
ослобађају од писане/усмене провере знање енглеског језика
– ниво Ц1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
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Администрација и управа
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве да ће податке
прибавити самe. Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу
пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање
положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Обрен Чавић, тел. 011/313-0901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се на
интернет презентацији и oгласној табли Министарства правде,
на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, усмерава и
надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора
са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга
Сектора; сарађује са органима, организацијама и институцијама
јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу директора.

2. Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјалних послова (буџетски систем Републике
Србије; методе и поступке финансијског планирања, анализе
и извештавања; планирање буџета и извештавање; извршење
буџета; релевантне софтвере) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства у струци или седам
година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне компетенције за
рад на радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Релевантне прописе, акте и процедуре из делокруга радног места
(Закон о државним службеницима,Закон о платама државних
службеника и намештеника, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о извршењу буџета РС и о начину и поступку обављања
платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, процедура за ислату прековременог
рада) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитички послови (израдa секторских анализа) –
провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Релевантне прописе, акте и процедуре из делокруга радног места
(Закон о граничној контроли) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Краља Милана 16 –
Добрињска 11.
2. Помоћник директора – руководилац Сектора за финансијско-материјалне и опште послове у Републичкој дирекцији
за имовину Републике Србије – положај у четвртој групи
Опис послова: Руководи радом Сектора; планира, усмерава и
надзире рад Сектора; остварује сарадњу из делокруга Сектора
са другим органима; обавља најсложеније послове из делокруга
Сектора; сарађује са органима, организацијама и институцијама
јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга
Сектора; обавља и друге послове по налогу директора.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање
9 година радног искуства у струци или седам година радног
искуства у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за рад на
радном месту; држављанство Републике Србије; да учесницима
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:

Орган у коме се попуњавају положаjи: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд.

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

Положаји који се попуњавају:

- Посебне функционалне компетенције и то:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

1. Помоћник директора – руководилац
Сектора за управљање граничним и
пограничним прелазима у Републичкој
дирекцији за имовину Републике Србије,
положај у четвртој групи

Бесплатна публикација о запошљавању

* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима; организационо понашање; управљање променама; управљање пројектима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Краља Милана 16 –
Добрињска 11.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно
искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
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“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од провере
опште компетенције „дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
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тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта
2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве
да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/3130901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Републичке дирекције за имовину Републике Србије, на
интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање
кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у
акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају
положаји који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарствo
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра – руководилац Сектора
за друмски транспорт, путеве и безбедност
саобраћаја у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим органима; врши најсложеније
послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове по
налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним мести-

12

| Број 962 | 01.12.2021.

ма, положен државни стручни испит. као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (процедуре
припреме и закључивања међународних споразума) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
* Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место –
професионално окружење, прописи и акти из надлежности
и организације органа (Закон о превозу путника у друмском
саобраћају) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за
рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских
бригада 1.

2. Помоћник министра – руководилац Сектора
за железнице и интермодални транспорт у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније
послове из делокруга Сектора; остварује сарадњу са железничким предузећима чији је оснивач Влада, као и осталим предузећима из области железнице и интермодалног транспорта;
предлаже министру доношење прописа из области железничког и интермодалног транспорта и жичара; планира и предлаже министру активности везано за реформу железничког сектора; предлаже министру Национални програм јавне железничке
инфраструктуре и стратегију везано за железнички и интермодални транспорт; учествује у уговарању и праћењу реализације уговора за управљање железничком инфраструктуром
и уговора о обавези јавног превоза; учествује на састанцима
са представницима МФИ везано за финансирање пројеката из
области железнице; учествује у раду међународних организација; води преговоре за закључивање билатералних и мултилатералних уговора у области железнице и интермодалног транспорта; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (процедуре
припреме и закључивања међународних споразума) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о железници) – провера ће се вршити
путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место
– Страни језик – Енглески језик, ниво Б1 – провера ће се
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б1.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за
рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

3. Помоћник министра – руководилац
Сектора за ваздушни саобраћај и транспорт
опасне робе у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору; остварује сарадњу
из делокруга Сектора са другим органима; сарађује и учествује
у раду међународних ваздухопловних организација у вези са
изградњом и применом међународних конвенција, стандарда и
препорука; припрема и предузима мере за унапређење система
ваздушног саобраћаја; иницира, покреће, координира и води
преговоре за закључивање билатералних и мултилатералних
уговора у области ваздушног саобраћаја; иницира измене
и допуне прописа из области транспорта опасне робе; врши
најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге
послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно инжењерство или машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (стратешки циљеви Републике Србије у области
ваздушног саобраћаја) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о ваздушном саобраћају) – провера ће
се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место
– Страни језик – Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика – ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
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- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

4. Помоћник министра – руководилац Сектора
за водни саобраћај и безбедност пловидбе у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором; планира, усмерава и
надзире рад државних службеника и намештеника у Сектору;
остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима;
врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и
образложења различитих правних аката (нацрта прописа,
међународних уговора итд.)) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

5. Помоћник министра – руководилац
Сектора за грађевинске послове, спровођење
обједињене процедуре и озакоњење у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора, израђује програм рада и
извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са унутрашњим
јединицама у Министарству, другим министарствима, другим
органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и
другим органима; учествује у изради развојне стратегије Републике Србије; обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним мести-
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ма, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) – провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о озакоњењу објеката) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место –
Релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон
о општем управном поступку) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

6. Помоћник министра – руководилац
Сектора за стамбену и архитектонску
политику, комуналне делатности и енергетску
ефикасност у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре – положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши
најсложеније послове из делокруга Сектора, израђује програм рада и извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са
унутрашњим јединицама у Министарству, другим министарствима, другим органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима; учествује у изради развојне стратегије Републике Србије; обавља и друге послове по
налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о планирању и изградњи) – провера ће
се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Б1 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Б1.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

7. Помоћник министра – руководилац
Сектора за међународну сарадњу и европске
интеграције у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре,
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује програм рада и
извештај о раду Сектора; планира међународну билатералну и
мултилатералну сарадњу у области грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, на основу постојећих приоритета и потреба,
а у складу са оквиром и мандатом појединих мултилатералних
и регионалних организација, иницијатива и програма; координира процесе европских интеграција у области грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре; припрема и руководи преговоре за чланство у ЕУ; надзире и усмерава рад тела и субјеката
укључених у процес европских интеграција; остварује сарадњу
са другим релевантним органима и по потреби надзире и контролише њихов рад у планирању и спровођењу пројеката из
средстава ЕУ, у складу са договореним процедурама; управља
пројектима финансираним из фондова ЕУ; обезбеђује израду и
спровођење процедура за систем управљања и контроле у вези
са планирањем и спровођењем програма и пројеката из средстава ЕУ, по принципима децентрализованог управљања;обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам
година радног искуства у струци од којих најмање две године
на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (процедуре
припреме и закључивања међународних споразума) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови
управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи
(изградња и одржавање система за управљање програмима и
пројектима по ЕУ захтевима) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о закључивању и извршавању међународних уговора) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Ц1 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Ц1.
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- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

8. Помоћник министра – руководилац
Сектора за инспекцијски надзор у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује програм рада и
извештај о раду Сектора; остварује сарадњу са унутрашњим
јединицама у Министарству, органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима и организацијама;
учествује у изради развојне стратегије и утврђивању и избору
системских мера за реализацију утврђене политике; обавља и
друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног
искуства у струци или седам година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (методологијa и технике планирања, праћења,
евалуације и извештавања у средњорочном и стратешком
планирању и о спровођењу јавних политика) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови)
– провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима) – провера ће се
вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информацијама;
Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација
ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских
бригада 1.

9. Секретар Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, положај у
трећој групи

тичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или
пет година радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места; држављанство Републике
Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци.

1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
основе управљања људским ресурсима; организационо понашање; управљање променама) – провера ће се вршити путем
усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње/ европских интеграција (методологију праћења, примене и извештавања о ефектима потписаних
међународних споразума; основи правног и политичког система ЕУ; познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима
ЕУ) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

У изборном поступку проверавају се:

*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески или француски или немачки или руски
језик – ниво Ц2 – провера ће се вршити увидом у доказ о
знању – сертификат енглеског или француског или немачког
или руског језика – ниво Ц2.

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент;
организационо понашање; управљање променама) – провера
ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада управљање људским ресурсима (радно-правни односи у државним
органима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање; извршење буџета) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о министарствима; Закон о државној
управи; Закон о Влади) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
5. Посебне функционалне компетенције за радно место – Прописи и акти из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку; Закон о јавним набавкама; Закон о Агенцији за
борбу против корупције) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

10. Директор Дирекције за водне путеве у
Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, положај у другој групи
Опис послова: Руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоређује послове руководиоцима
унутрашњих јединица; врши и друге послове из делокруга
Дирекције.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства
у струци од којих најмање две године на руководећим радним
местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:

Опис послова: Руководи Секретаријатом, планира, усмерава
и надзире рад унутрашњих јединица у Секретаријату и врши
најсложеније послове из делокруга Секретаријата; помаже
министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих
јединица Министарства и сарађује са другим органима; обавља
и друге послове по налогу министра.

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-

- Посебне функционалне компетенције и то:
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* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:

- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Француска 9.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског језика – ниво Б1 (за положаје под редним бројем: 2 и 6);
податак о знању енглеског језика – ниво Б2 (за положаје под
редним бројем: 3 и 4); податак о знању енглеског језика – ниво
Ц1 (за положај под редним бројем: 7); податак о знању енглеског или француског или немачког или руског језика – ниво Ц2
(за положај под редним бројем: 10); додатне едукације; радно
искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање
кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ
о знању рада на рачунару, писани доказ о знању енглеског
језика – ниво Б1 (за положаје под редним бројем: 2 и 6); писани доказ о знању енглеског језика – ниво Б2 (за положајe под
редним бројем: 3 и 4); писани доказ о знању енглеског језика
– ниво Ц1 (за положај под редним бројем: 7); писани доказ о
знању енглеског или француског или немачког или руског језика – ниво Ц2 (за положај под редним бројем: 10).
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво
Б1/ниво Б2/ниво Ц1, биће ослобођени провере компетенције
знање енглеског језика – ниво Б1/ниво Б2/ ниво Ц1, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају од писане/усмене
провере знање енглеског језика – ниво Б1/ниво Б2/ ниво Ц1.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
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Администрација и управа
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве
да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс –
попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства заштите животне
средине – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Секретаријатом, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Секретаријату; врши најсложеније послове из делокруга Секретаријата;
помаже министру у управљању кадровским, информатичким,
пословима јавних набавки и другим питањима; усклађује рад
унутрашњих јединица Министарства; сарађује са другим органима; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства
по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од
којих најмање две године на руководећим радним местима или
пет година радног искуства на руководећим радним местима,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције
за обављање послова радног места; држављанство Републике
Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) –
провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови
јавних набавки (методологију за припрему и израду плана јавних набавки) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебна функционална компетенција за област рада послови
управљања људским ресурсима (Управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама) – провера ће се вршити путем
усмене симулације

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
5. Посебне функционалне компетенције за радно место – Релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о
државној управи; Закон о платама државних службеника и
намештеника; Закон о доступности информација од јавног значаја; Закон о заштити података о личности; Закон о јавним
набавкама) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на интернет презентацији и oгласној табли Дирекције
за водне путеве, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у
акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају
положаји који су предмет овог конкурса.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Бојана Модрић тел. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарствo
заштите животне средине, Београд.

Бесплатна публикација о запошљавању

2. Помоћник министра – руководилац
Сектора за управљање животном средином
у Министарству заштите животне средине –
положај у трећој групи
Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад
Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника
у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и
државне службенике; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези примене закона и других
прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног искуства
на руководећим радним местима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за обављање послова
радног места; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да нису
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Ex ante i ex post анализа ефеката
јавних политика/прописа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – Прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
заштити животне средине) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – Страни језик – Енглески језик, ниво Б2 – провера ће се вршити
путем теста или увидом у доказ о знању енглеског језика –
ниво Б2.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање) провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању енглеског
језика ниво Б2 (за положај под редним бројем: 2); додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ
о знању рада на рачунару и писани доказ о знању енглеског
језика – ниво Б2 (за положај под редним бројем: 2).
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат,
потврду или други доказ о знању енглеског језика – ниво Б2
биће ослобођени провере компетенције знање енглеског језика
– ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ
не може прихватити као доказ којим се кандидати ослобађају
од писане/усмене провере знање енглеског језика – ниво Б2.
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Администрација и управа
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве
да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/3130901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства заштите животне средине, на интернет
презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у
акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају
положаји који су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 Закона
о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9 став 2, а
у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра – руководилац Сектора за
финансије у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја – положај у трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове
по налогу министра.
Услови: високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету,
и најмање девет година радног искуства у струци или седам
година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном
месту; држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се
вршити путем теста;
• дигитална писменост – провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада
и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови
руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) –
провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (буџетски систем РС) – провера ће
се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место
и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовањa и васпитања) – провера ће се вршити путем усмене
симулације.
- Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; оријентација
ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет; управљање
људским ресурсима; стратешко управљање), провера ће се
вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних
органа).
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају
траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите
подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно
искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће
у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на
конкурс мора бити својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
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Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о
знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидати ослобађају од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима достављају уверење о положеном
правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у
року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за
управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да
исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита
у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року
од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о
положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који
је у службеној употреби државних органа Републике Србије,
тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странке изричито изјаве
да ће податке прибавити самe.
Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опредељују,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидати учинити сами.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада,
Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у
периоду од 10 до 12 часова: Бојана Модрић, тел. 011/31309-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној
табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презен-
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Администрација и управа
тацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава
положај који je предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица
на које се односе.

Ч АЧ А К
ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
Чачак, Цара Душана 6
тел. 032/515-00-14

Радно место за административно-техничке
послове у судској писарници – референт
Опис послова: према важећем Правилнику о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места: обавља административне и техничке послове у вези обраде и поступања по
судским предметима у судској административној процедури,
здружује поднеске предмета и остала писмена, 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, контролише наплату судске таксе за предмете, свакодневно прегледа рокове и предмете који се налазе у
евиденцији и поступа по наредби судије, врши пријем поште и
контролише да ли је судска такса плаћена, разврстава пошту
по материјама у складу са судским пословником и врши распоређивање по одељењима, врши скенирање писмена и унос
података кроз АВП програм и друге послове по налогу управитеља судске писарнице и председника суда.
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, средња школа
друштвеног, природног или техничког смера, две године искуства у струци и потребне компетенције за рад на овом радном
месту.

Записничар референт
Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен,
пише записнике, врши унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа и израђује
све врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга коригује
унете податке, стара се о савременом обликовању текста,
припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира их
корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података,
доступности материјала, исправности биротехничке опреме
и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води уписник за евиденцију штампаних
ствари и публикација, заводи у попис судских списа писмена
која су припремљена док се предмети налазе у судском већу,
расписује позиве за заказана рочишта, води евиденцију о
свом раду, ради и друге послове па налогу судије и председника Суда.
Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног, природног или
техничког смера, најмање две године радног искуства у струци,
положен испит за дактилографа I А или I Б класе, најмање две
године радног искуства у струци и потребне компетенције за
ово радно место.
Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем
радног односа на неодређено време, уз обавезан пробни рад
за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад траје 6 месеци.
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
У изборном поступку комисија ће проверити:
1. опште функционалне компетенције:
- из области знања организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем путем теста са питањима затвореног типа који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора); време израде
теста је један сат;
- из области знања и вештина дигитална писменост (провера
ће се вршити решавање задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару); време
трајања теста је један сат;
- из области знања и вештина пословна комуникација (провера
ће се вршити писаном симулацијом на рачунару или у папирној
форми); време трајања провере је 45 минута.
Напомена: у погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у
основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених
области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу “рад на рачунару”), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложених доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који је приложен уместо провере решавањем
задатака практичним радом на рачунару.

Бесплатна публикација о запошљавању

Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компентенција могу се наћи на интернет презентацији Привредног суда у Чачку www.ca.pr.sud.rs као
и на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних
компетенција за радно, међу учесницима конкурса који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место: административно-технички послови у
судској писарници:
1. Посебна функционална компетенција познавање прописа
Закон о државним службеницима, Закона о општем управном
поступку и Судски пословник као и познавање прописа којим
се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу
провера ће се вршити писаним путем – тест који се сстоји од 15
питања на које се одговара заокруживањем једног од понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија методом случајног
избора из базе питања која је објављена на интернет презентацији Привредног суда у Чачку. Кандидати ће тест радити у
папирној форми. Време за израду теста је један сат.
2. Посебна функционална компетенција у области рада административни послови – Познавање канцеларијског пословања
– провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Посебна функционална компетенција у области рада судска
писарница – знање и вештина потребе за рад на пословном
софтеру за управљање предметима – провера ће се вршити
усменим путем – разговор са кандидатом.
За радно место: записничар:
1. Посебна функционална компетенција познавање прописа
Закон о државним службеницима, Судски пословник и Закон
о општем управном поступку провера ће се вршити писаним
путем – тест који ће се састојати од 15 питања на које се одговара 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. У том случају
сматра се да кандидат није положио тест.
2. Посебна функционална компетенција поседовање вештине
куцања провераваће се практичним радом на рачунару тако
што ће члан Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће
кандидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту
судску одлуку а време за проверу је 10 минута.
3. Посебна функционална компетенција у области рада административни послови – познавање канцеларијског пословања
– провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

са конкурсном комисијом: личну биографију са наводима о досадашњем радном искуству, уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; очитану личну карту
или оверену фотокопију личне карте која није чипована; диплому којом се потврђује стручна спрема; исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); потврду да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа
издате од стране државног органа у коме је учесник интерног
конкурса био у радном односу; уверење да се против учесника
конкурса не води кривични поступак не старији од шест месеци;
уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци издате од стране министарства унутрашњих
послова Републике Србије, не старије од 6 месеци.
За радно место записничар – уверење о положеном испиту
за дактилографа 1А или 1Б класе; други докази о стеченим
знањима и вештинама.
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 фотокопији која је
оверена код јавног бележника (или у основним судовима).
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.
НАПОМЕНА: Положен државни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа. Изабрани кандидат који нема
положен државни стручни испит дужан је да исти положи у
року од 6 месеци од дана пријема.
Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли
фазу провере посебних функциконалних компетенција, пре
интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року од
5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који
не доставе податке који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу „За јавни конкурс“.

3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних
компетенција и то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа
и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране
дипломираног психолога. Кандидати који су освојили један
бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег
изборног поступка.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у
изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Привредног суда у Чачку, ул.
Цара Душана бр. 6. Кандидати ће о датуму и времену бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе)
која наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће
започети по истеку рока за подношење пријава.

4. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата: Након фазе
провере понашајних компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидатима, који подразумева разговор чланова Комисије са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

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 е-маил адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве.

Општи услови за рад на свим радним местима: да је учесник
конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да учесник
конкурса раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа, да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Зорица
Милић Богићевић, секретар Привредног суда у Чачку, контакт
телефон 032/5150-014.

Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс:
Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Привредног суда у
Чачку, на интернет презентацији суда, на порталу е-управе, на
порталу СУК-а, на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење
пријаве за конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и исти почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања. На интернет презентацији
суда биће објављен датум оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и
последњи дан за подношење пријаве.
Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Привредног суда у Чачку (www.
ca.pr.sud.rs). Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу.
Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се Судској управи Привредног суда у Чачку, Цара Душана
6, Чачак или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава
на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места –
назив радног места“.
Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру
под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од 3 дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу
провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа

Напомена: Законом о општем управном поступку („Сл. гласник
РС, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је поред осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција да их прибавља
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама
(члан 103 став 3). Сходно наведеном потребно је да учесник
конкурса у делу „Изјава”, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција (уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак, уверење о пложеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверење о положеном правосудном испиту).
Препорука је да документе о чињеницама о којима се води
службена евиденција (уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван,
уверења да се против кандидата не води кривични поступак,
уверење о пложеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, уверење о положеном правосудном испиту) кандидати доставе саме у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатим при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна
места и да се избор кандидата врши на основу провера компетенција. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована Одлуком председника Привредног суда у Чачку. Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати
искључиво на писани захтев учесника.
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Администрација и управа
Привредни суд у Чачку не врши дискриминацију на основу
расе, боје коже, вере, пола, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви
изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
огласној табли Привредног суда у Чачку, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Привредног суда у Чачку (www.ca.pr.sud.rs).

ЈАГОДИНА
ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ
Јагодина, Кнегиње Милице 84

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких радних места
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у
Јагодини, Кнегиње Милице 84.
II Радна места која се попуњавају на неодређено време:

1) Радно место записничар, звање референт
2 извршиоца

Опис радног места: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији, пише по диктату
записнике на суђењима, одлуке и друга писмена по диктату,
попуњава позиве, доставнице и повратнице, даје на експедицију наведена писмена и констатује у списима и електронском
уписнику њихову експедицију, сачињава списак предмета за
рочишта и истиче их, води евиденцију о одржаним и неодржаним рочиштима, води рачуна о уредности списа, уноси податке
предвиђене Судским пословником у електронски уписник, стара се о чувању и преносу података, води попис списа, обавља
и друге послове по налогу председника суда или судије код
кога је распоређен, као и по налогу шефа дактилобироа. У
погледу обезбеђења замене одсутног записничара, поступа по
налозима шефа дактилобироа.
Услови за рад на радном месту: IV степен, средња школска
спрема друштвеног, природног или техничког смера; најмање
две године радног искуства у струци; познавање рада на рачунару, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово
радно место.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку и начин њихове провере: врши се провера општих функционалних компетенција, из области организација и рад државних органа у РС, дигитална писменост и
пословна комуникација, након тога врши се провера посебних
функционалних компетенција и то познавање прописа, (одредби Судског пословника и Закона о државним службеницима),
затим провера вештине куцања и способност припреме материјала и вођења записника и интервју са комисијом. Последња
провера је провера понашајних компетенција, која ће се извршити од стране дипломираног психолога путем упитника и
интервјуа.

2) Радно место спремачица,
намештеник VI врсте
Опис радног места: одржава хигијену у свим просторијама суда, врши прање и чишћење подова, врата, намештаја,
холова, ходника, степеништа, санитарних и других просторија,
скупља отпадну хартију и одлаже је у контејнере, чисти смеће
око зграде суда, пријављује уочене недостатке и кварове у
згради суда, обавља и друге послове по налогу председника
и секретара суда.
Услови за рад на радном месту: основна школа.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више фаза у којима се проверавају
опште функционалне, потом посебне функционалне и након
тога понашајне компетенције. Након провере понашајних компетенција Комисија ће обавити интервју са кандидатима. Вредновање сваке компетенције, као и вредновање интервјуа са
комисијом, исказује се бодовима, а укупан број бодова који се
могу доделити кандидату је 60. Кандидати који освоје један
бод у провери одређене компетенције не могу учествовати у
провери следеће компетецније у истој или наредној фази и
биће искључени из даљег изборног поступак.
1. Провера општих функционалних компетенција
У изборном поступку извршиће се провера општих функционалних компетенција и то:
1. из области организација и рад државних органа Републике
Србије,
2. из области знања и вештина – дигитална писменост,
3. из области знања и вештина пословна комуникација.
Опште функционалне компетенције Комисија ће проверавати
редоследом како је наведено:
- компетенција организација и рад државних органа Републике
Србије проверава се путем теста од 20 питања, који кандидати
решавају обележавањем једног од више понуђених одговора;
- компетенција дигитална писменост – проверава се израдом
практичног задатка на рачунару;
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- компетенција пословна комуникација – проверава се писменом симулацијом, путем теста од 20 питања, у папирној форми, који кандидати решавају обележавањем једног од више
понуђених одговора.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. База питања и задатка за
проверу општих функционалних компетенција, (организација
и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост
и пословна комуникација), могу се наћи на интернет презентацији Основног суда у Јагодини (www.ja.os.sud.rs). Кандидати
који освоје један бод у провери одређене опште функицоналне
компетенције искључују се из даљег изборног поступка. Након
провере општих функционалних компетенција, са кандидатима
који не буду искључени из даљег изборног поступка, вршиће се
провера посебних функционалних компетенција.
2. Провера посебних функционалних компетенција
У изборном поступку кандидатима ће се проверавати три
посебне функционалне компетенције и то:
Посебна функционална компетенција за радно место записничар:
- познавање прописа: Судски пословник и Закон о државним
службеницима,
- вештина куцања,
- способност припреме материјала и вођење записника.
Компетенција познавање прописа: Судски пословник и Закон о
државним службеницима – провера ће се вршити путем теста,
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати тест решавају
заокруживањем једног од више понуђених одговора. Тест ће
саставити Комисија методом случајног избора из базе питања
која је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Јагодини (www.ja.os.sud.rs) Време за израду теста је 30 минута.
Компетенција поседовање вештине куцања – провера ће се
вршити практичним радом на рачунару, тако што ће члан
Комисије гласно диктирати судску одлуку коју ће кандидати
куцати на рачунару. Сви кандидати ће радити исту судску одлуку, а време за проверу је 10 минута.
Компетенција способности припреме материјала и вођење
записника провераваће се усменим путем, давањем задатка
који је типичан за обављање послова на радном месту записничара. Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време за припрему кандидата је 15 минута.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетеницја путем разговора са кандидатима су следећа:
стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција, и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет,
вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника
и интервјуа.
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).
IV Општи услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије који
има одговарајућу стручну спрему и испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Јагодини, под условом да му раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
V Врста радног односа и место рада: Радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у Јагодини. Место
рада: Јагодина, Кнегиње Милице 84.
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Датум оглашавања је 02.12.2021. године. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Јагодини, на
интернет презентацији Основног суда у Јагодини, на порталу
е-Управа и на интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – публикација „Послови“. Јавни конкурс ће бити
оглашен дана 02.12.2021. године у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, а последњи дан за предају пријава је 10.12.2021. године.
VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Основног суда у Јагодини (www.ja.os.sud.rs). Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно у Основном суду
у Јагодини, Јагодина, Кнегиње Милице 84, канцеларија број 2,
или путем поште на исту адресу са назнаком: „Пријава на јавни
конкурс за радно место (назив радног места) – не отварати“.
Свака пријава добија шифру приликом предаје, под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве, а подносилац пријаве се
у року од 3 дана од дана подношења пријаве за конкурс обавештава о додељеној шифри, о чему се сачињава службена
белешка.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплома о
стеченој стручној спреми; исправе којима се доказује радно
искуство (потврде, решења уговори и други акти из којих се
утврђује на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); потврда да учеснику
конкурса није престао радни однос у државним органима због
теже повреде радне дужности из радног односа (подносе само
кандидати који су били у радном односу у другом државном
органу); уверење о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима; уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најамање 6 месеци (издато од стране
Министарства унутрашњих послова РС, не старије од 6 месеци); уверење издато од стране суда, да се против кандидата не
води кривични поступак ( не старије од 6 месеци); потврда или
уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе;
серетификат или други доказ о познавању рада на рачунару.
Пријава на оглас садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења са обавезним навођењем јединственог матичног
броја грађана (ЈМБГ), адресу становања, контакт телефон и
имејл-адресу, потпуне податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. Пријава мора
бити свјеручно потписана. 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 на српском језику, у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којим нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова
односно општинским управама, као поверени посао).
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу податак
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести у просторијама Основног суда у Јагодини, Јагодина,
Кнегиње Милице 84. Изборни поступак ће започети по истеку
рока за подношење пријава. Кандидати ће о датуму и времену
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. О времену и месту
одржавања разговора Комисија обавештава кандидате најмање 8
дана пре дана одржавања разговора објављивањем на интернет
страници суда, чиме се сматра да су кандидати уредно обавештени. 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 имаил адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Кандидат које је лице са посебним потребама уз пријаву за
оглас доставља и захтев за коришћење додатних помагала и
веродостојну медицинску документацију у копији.
X Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ана Стевић, административно-технички секретар Основног суда у Јагодини, контакт телефон: 035/8155-700, Кнегиње
Милице 84 или зграда суда у Јагодини, Кнегиње Милице 84.
Напомена: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту и уверење да кандидат није осуђиван и уверење да
се против кандидата не води кривични поступак. Законом о
општем упавном поступку, прописано је између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницма
о којим се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 ст. 3).
Потребно је да кандидат у делу Изјава, у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција. Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, Конкурсна комисија ће одбацити закључком. Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све оне који први пут заснивају
радни однос у државном органу.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит
дужан је да исти положи у року од 6 месеци од дана пријема.
Сходно 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.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда у Јагодини. Обавештавају се
учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво
на писани захтев учесника. Основни суд у Јагодини 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. Оглас се објављује на огласној табли Основног суда у Јагодини, на интернет презентацији
Основног суда у Јагодини, на порталу е-управа и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс за свако радно место, може се преузети на интернет презентацији Основног
суда у Јагодини (www.ja.os.sud.rs).
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КРУШЕВАЦ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство
привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд,
Мике Аласа 14.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место инспектора за метролошки
надзор I

звање самостални саветник у
Одсеку за метролошку инспекцију Крушевац,
Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: Координира и спроводи метролошки инспекцијски надзор и превентивно деловање у области примене
Закона о метрологији и других прописа из области метрологије,
надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над
производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор
над радом овлашћених тела за оверавање мерила; организује
и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког
надзора; поступа по представкама, извештава подносиоце о
предузетим радњама и мерама и даје обавештeња странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о изврешеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у
сложенијим стварима и анализира извештаје о самопровери и
самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег
извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга
рада инспекције и израђује анализе и извештаје и учествује у
припреми предлога и иницијатива за измене и доношење нових
прописа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Врста радног односа: Раднo место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: Место рада је Крушевац, Трг деспота Стефана 22.
V Компетенције које се проверавају у изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за
проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој
или наредној фази.
1. Кандидатима се у изборном поступку за изршилачко радно место прво проверавају опште функционалне
компетенције.
У изборном поступку за извршилачко радно место проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације
(писано).
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући
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доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

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.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција
за извршилачко радно место: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих
функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора и основе
методологије анализе ризика) – провераваће се писано путем
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа
(Закон о метрологији) – провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о вршењу метролошког надзора, Правилник о
врсти, облику и начину стављања државних жигова који се
употребљавају при оверавању мерила и Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се
писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале,
www.dmdm.rs.
3. Провера понашајних компетенција за извршилачко
радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет)
– провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа
базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или
у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је
приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“ бр. 2/19 и 67/21).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Соња
Милојковић, тел. 011/2024-433, Дирекција за мере и драгоцене
метале од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима / уверење о
положеном правосудном испиту и уверење о положеном испиту за инспектора.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати
који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено
се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене
метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 20. децембра
2021. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на
начин који наведу у својим пријавама. Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у
Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број
2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, почев од 20. децембра
2021. године, о чему ће кандидaти бити обавешавани на начин
који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту
и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачко радно
место може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року.
Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци. Државни службеник
на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време, а који нема положен државни стручни
испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци
од дана заснивања радног односа.
Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), прописано је да лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице
које је засновало радни однос на радном месту инспектора
на неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа. Ставом 6 истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за инспектора није дужан да полаже
инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао
најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора и испуњава услове за обављање послова
инспекцијског надзора.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене
метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној
табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.
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Администрација и управа

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2

Економски послови у области
комуналних делатности
УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање из научне
области економских наука стечено на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит за рад у органима државне управе и најмање
три године радног искуства у струци. Стручна оспособљеност,
знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима конкурса,
провером знања из Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019) и Закона
о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 52/2019).
Опис послова: обавља нормативне послове који се односе на
припрему и израду предлога прописа и других општих аката
које доносе органи Града у области комуналних делатности;
даје мишљења о примени прописа у комуналној области; даје
примедбе и сугестије на нацрте и предлоге закона и других
прописа; учествује у изради моделе и предлога уговора, као
и коначних уговоре о поверавању обављања комуналних
делатности; предлаже нацрт мера у случају поремећаја у
пружању комуналних производа и услуга; аналитички прати
комуналне делатности ради предузимања конкретних мера у
циљу обезбеђења услова за нормално функционисање комуналних делатности; врши надзор над применом методологије
обрачуна и формирања цена комуналних производа и услуга; сачињава извештаје и израђује нацрте аката из области
Одсека; прати и проучава извршавање закона и других прописа; стара се о усклађености нормативних аката са законским,
подзаконским и актима Града; учествује у припреми и изради
аката у управном поступку у оквиру Одсека; прати кретање
и ажурност предмета у управном и вануправном поступку у
оквиру Одсека; посебно сарађује са запосленим распоређеним на радно место за правне, управне и нормативне послове, као и са осталим запосленима пружајући стручну помоћ;
и друге послове по налогу начелника и помоћника начелника
Одељења.

Послови локалног економског развоја
УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање из научне
области економских или пољопривредних наука стечено на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипломирани економиста или дипломирани инжењер пољопривреде са стеченим
образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање једна година радног искуства у струци. Стручна
оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са учесницима конкурса, провером знања из Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014
– др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС”,
бр. 107/2020) и Закона о улагањима. („Сл. гласник РС”, бр.
89/2015 и 95/2018).
Опис посла: студијско-аналитички послови у вези са припремом, израдом и праћењем стратешких докумената везано за
подстицање и усмеравање локалног економског развоја; студијско-аналитички и статистичко-евиденционални послови
прикупљања, обраде и анализе података, формирање и редовно ажурирање базе података пословних информација од значаја за локални економски развој; предлагање подстицајних
мера за унапређење локалног економског развоја; аналитичко-оперативни послови везани за праћење домаћих и међународних конкурса, припрему и реализацију развојних пројеката,
обезбеђење додатних финансијских средстава, помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену
улагања и отварања предузећа; послови везани за праћење и
оцену стања на тржишту радне снаге, организацију и учешће у
реализацији едукативних програма обуке за преквалификацију
и доквалификацију незапослених лица у складу са потребама
привреде; сарадња са Националном службом за запошљавање
у реализацији мера активне политике запошљавања; послови
на организацији и реализацији маркетиншко промотивних кампања и промоција пословних концепата и потенцијала Града
за страна улагања; послови јачања институционалне подршке локалном економском развоју, кроз разне врсте обука за
запослене у институцијама; стална комуникација са лицима и
службама надлежним за привредни развој града; мониторинг
и евалуација спровођења пројеката и припрема извештаја о
пројектима одрживог економског развоја; сарадња са надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном
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и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним
удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски развој града. По потреби сарађује са осталим
запосленим у Одељењу пружајући стручну помоћ, обавља и
друге послове по налогу начелника и помоћника начелника
Одељења. За свој рад непосредно је одговоран шефу Одсека и
начелнику Одељења.

Послови евиденције и управљања
имовином

или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности
из радног односа; оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у органима
државне управе; доказ о радном искуству у струци (потврда,
решење или други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство); личну и радну биографију. Сви докази прилажу се
у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника,
односно суда, градској или општинској управи (ако су оверени
пре 28.02.2017. године).

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање из научне
области правних или економских наука стечено на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипломирани правник
или дипломирани економиста са стеченим образовањем на
основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година радног искуства у струци. Стручна оспособљеност,
знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима конкурса, провером знања из Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –
др. закон, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС”, бр. 16/2018) и Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 70/2014, 19/2015,
83/2015 и 13/2017).

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања
биће проверени у просторијама Градске управа града Лозница, Карађорђева 2. О датуму и времену спровођења изборног
поступка кандитати ће бити обавештени телефонским путем,
путем електронске поште или поштом, на бројеве и адресе које
су навели у пријави.

Опис послова: Врши упис и води евиденцију о непокретностима у својини Града, евиденцију терета на непокретностима,
преузимање непокретности стачене наслеђем, уговором или
другим правним послом, прибављање потребне документације
и састављање записника о стању сваке о њих, давање података из евиденције, врши процену стања имовине, даје предлоге за инвестиционо и текуће одржавање, прати инвестиције,
учествује у припреми плана инвестиција, изради предмера и
предрачуна радова, организује процену вредности имовине,
анализира ефекте улагања у јавне инвестиције путем јавних
набавки, јавно-приватног партнерства и концесија, припрема
нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином, прикупља документацију за упис јавне својине у одговарајуће јавне регистре, води јединствен регистар непокретности
у јавној својини Града, врши друге послове из Регистра административних поступака по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао
начелник Градске управе града Лозница. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Јавни конкурс се објављује у
публикацији „Послови” и на званичној интернет страници града
Лозница www.loznica.rs.

Технички секретар Градског већа

на мандатни период
од 4 године

УСЛОВИ: стручна спрема: ССС, IV степен стручне спреме, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе
и најмање три године радног искуства у струци. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање
стручне оспособљености усменим разговором са учесницима конкурса, провером знања из Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 и, 95/2018), Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014,
101/2016 и 47/2018), Одлуке о Градској управи града Лознице
(„Сл. лист града Лознице”, бр. 3/21 – пречишћен текст) и Одлуке о Градском већу града Лознице („Сл. лист града Лознице”,
бр. 20/2008 и 4/2019).
Опис послова: врши административно-техничке послове за
Градско веће, евидентира и доставља у рад акта и предмете
упућене Градском већу, врши отпремање поште, раздвајање
предмета и аката и архивирање предмета. Припрема материјале за седнице Градског већа; стручно обрађује записнике
са ових седница; врши отпремање закључака и других аката; евидентира закључке са седница Градског већа и помаже
председнику и секретару Већа у праћењу њиховог извршавања; помаже сараднику који обавља стручне послове за рад
Градског већа у стручној припреми појединих материјала за
седнице Већа; води потребне евиденције о присуству чланова Већа седницама и пружа стручну и другу помоћ члановима Градског већа у остваривању њихових функција. Врши и
друге послове по налогу шефа одсека и секретара Градског
већа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом: да је пунолетан држављанин Републике Србије;
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос
у државном органу, односну органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.
Докази које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења да није правоснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од
6 месеци); изјаву кандидата да му раније није престао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено
време. Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос
у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне
самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци. Кандидат без положеног државног испита за рад
у државним органима прима се на рад под условом да тај испит
положи до окончања пробног рада.
Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити на
адресу: Градска управа града Лозница, Карађорђева 2, са назнаком „За јавни конкурс”, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања. Пријаве доставити путем поште или лично,
на шалтер писарнице, приземље Градске управе.
Лице задужено за давање додатних обавештења о јавном
конкурсу: Зоран Зарић, у канцеларији бр. 111, телефон
015/879-257.

НИШ
УСТАНОВА ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ДЕЦЕ
„ЛИПОВАЦ”
18220 Алексинац
Душана Тривунца 54/1

Директор

УСЛОВИ: Кандидат за место директора Установе за одмор и
рекреацију деце „Липовац” треба да испуњава следеће услове утврђене Статутом Установе за одмор и рекреацију деце
„Липовац” и то: да има високу стручну спрему; пет година
радног искуства; да се против кандидата не води истрага и
да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној
дужности; да има држављанство Републике Србије; да поседује општу здравствену способност; кандидат треба да достави предлог Програма рада и развоја Установе за период
од четири године. Као доказ о испуњавању услова конкурса
кандидати уз пријаву на Конкурс и биографију дужни су у
оригиналу или овереној фотокопији приложити следећу документацију: диплому високе школске спреме; исправе којима
се доказује радно искуство (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног
искуства са високим образовањем); уверење да се против
кандидата не води истрага (не старије од 3 месеца); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела и привредне
преступе (не старије од 3 месеца); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о општој
здравственој способности издато од стране надлежне здравствене установе (не старије од 6 месеци); предлог Програма
рада и развоја Установе за период од четири године; биографију која мора да садржи елементе који доказују радно
искуство у јавним установама са кратким прегледом остварених резултата у раду; фотокопију личне карте. Именовање
директора Установе за одмор и рекреацију деце „Липовац”
на мандатни период од 4 године. Конкурс ће бити отворен 10
дана од дана објављивања у часопису „Послови” Националне
службе за запошљавање. Адреса на коју се подноси пријава
за конкурс (са назнаком „за конкурс не отварај”): Установе
за одмор и рекреацију деце „Липовац” У Липовцу, Душана
Тривунца 54/1, 18220 Алексинац. Управни одбор размотриће
све пристигле пријаве, а код утврђивања предлога кандидата
узеће у обзир и: радно искуство на пословима руковођења
правним субјектима; познавање пословања правних субјеката
из делатности којом се Установа бави и руковођења њиховим ресурсима; способност кандидата за савесно и одговорно обављање тражене функције; способност непристрасног
доношења одлука кандидата; комуникацијске и организацијске способности кандидата; резултате кандидата остварене током професионалне каријере. Коначну оцену о именовању кандидата доноси Скупштина општине Алексинац.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази биће одбачене.
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Администрација и управа

НОВИ ПАЗАР
ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН
Зграда Бизнис центра
36320 Тутин, Трг Шемсудина Кучевића бб.
тел. 020/811-830

1. ИТ администратор, звање млађи саветник
Опис посла: ради на примени новоуведених информатичких
модула и пружање потребне подршке непосредним корисницима; стара се о обезбеђивању функционалног стања информационих подсистема; обавља стручне послове одржавања
и отклањања грешака у функционисању програма; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука
(информатичар) на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

2. Ликвидатор I, звање саветник
Опис посла: обавља послове евидентирања, вођења регистра
и врши контролу рачуна и уговора и остале рачуноводствене
документације директних буџетских корисника; врши рачунску,
формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа директних буџетских
корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу
захтева за плаћање и трансфер средстава за све индиректне буџетске кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне
посебних намена); доставља ликвидатору I и ликвидатору II
на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску
документацију; води евиденцију плаћања по профактурама,
уговорима о привременим и повременим пословима, о датим
авансима; води евиденцију исплаћених плата буџетских корисника; контролише задуживање и раздуживање горива; води
евиденцију ПДВ-а; обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству; координира са осигуравајућим
друштвом; прати примену норматива и стандарда трошења
и наменско извршавање одобрених апропијација; припрема
периодичне, годишње и друге извештаје; учествује у сравњењу
и усклађивању аналитичких евиденција са добављачима и другим субјектима из своје надлежности, припрема нацрт ИОС-а
и учествује у сравњењу пословних књига трезора, помоћних
књига и помоћних евиденција буџетских корисника из своје
надлежности. Подноси извештај о раду на захтев руководиоца Одељења. Обавља и друге послове по налогу руководиоца
Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање (из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке наука из научне области економске науке)
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (MS Office пакет и Интернет). Послови процене утицаја пројекта на животну средину и праћење стања изаштита
и унапређење животне средине као и послови издавања интегрисаних дозвола и других дозвола у области заштите животне
средине.

3. Послови процене утицаја пројекта на
животну средину и праћење стања и заштита
и унапређење животне средине, као и
послови издавања интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне
средине, звање саветник
Опис посла: врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о
процени утицаја пројеката на животну средину, захтевима
за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог
стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима
за ажурирање студије о процени утицаја; организује јавни
увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну
средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку
процене утицаја; организује рад и учествује у раду техничке
комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; поступа у својству заинтересованог органа код поступака процене утицаја пред надлежним органима аутономне
покрајине и министарства; води јавну књигу о спроведеним
поступцима процене утицаја пројеката на животну средину;
одређује мере и услове заштите животне средине у припреми
израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење
на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; врши оцену
извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину;
припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој
процени утицаја планова, програма, стратегија и основа на
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животну средину. Учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине; предлаже и спроводи превентивне и санационе
мере за заштиту животне средине; сарађује са удружењима и
организацијама цивилног друштва; прати спровођење пројеката из области животне средине који се суфинансирају из
буџетских средстава; спроводи активности за јачање свести
о потреби заштите животне средине; сарађује са стручним и
научним организацијама у циљу размене искустава и информација; учествује у припреми података за одређивање статуса
угрожене животне средине; утврђује приоритете за санацију
и ремедијацију; прибавља сагласност Министарства на предлог акта којим се одређује статус угрожене животне средине; припрема годишњи извештај о стању животне средине;
доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању
животне средине; редовно обавештава јавност о стању животне средине и доставља информације на захтев; учествује у
изради програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређивање животне средине; учествује у изради
годишњег програма заштите земљишта; припрема извештај о
спровођењу мера и активности утврђених годишњим програмом заштите земљишта; учествује у изради програма мониторинга земљишта; води базу података о стању и квалитету
земљишта; доставља извештај мониторинга земљишта Агенцији; обавештава јавност о квалитету и стању земљишта;
доставља податаке и информације за потребе информационог система, прикупља податке, формира и води локални
регистар извора загађивања; спроводи поступак оцене прихватљивости и даје сагласност на студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене утицаја на
животну средину; припрема акта о проглашењу заштићених
подручја; стара у о објављивању одлука о заштићеним природним добрима у службеним гласилима и доставља одлуке
надлежним органима и организацијама; учествује у доношењу
програма заштите природе; припрема извештаје о стању природе на територији ЈЛС; учествује у доношењу планова и
програма управљања природним ресурсима и добрима; учествује у поступку давања сагласности на планове и годишње
програме управљања заштићеним подручјем; предлаже
опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове
уништених јавних зелених површина; води податке о јавним
зеленим површинама, спроводи поступак издавања дозвола
за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање
инертног и неопасног отпада на територији општине; издаје
интегралне дозволе оператеру; издаје потврде о изузимању
од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом;
води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке о
издатим дозволама Агенцији и Министарству; даје мишљења
у својству заинтересованог органа на захтев министарства и
надлежног органа аутономне покрајине у поступку издавања
дозвола за управљање отпадом; учествује у изради и спровођењу локалног и регионалног плана управљања отпадом;
припрема нацрт интегрисане дозволе; обавештава органе,
организације и јавност о поступку издавања интегрисане дозволе; припрема акт о издавању интегрисане дозволе, врши
ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у
интегрисаној дозволи; води регистар издатих интегрисаних
дозвола; издаје дозволе за обављање делатности промета
нарочито опасних хемикалија дистрибутерима; издаје дозволе
за коришћење нарочито опасних хемикалија; води евиденцију
о издатим дозволама и доставља податке о издатим дозволама
министарству; учествује у изради програма контроле квалитета ваздуха и праћење квалитета ваздуха кроз локалну мрежу
мерних станица; доставља податке о стању квалитета ваздуха
из локалне мреже мерних станица Агенцији; објављује податаке о квалитету ваздуха и презентује података јавности; учествује у изради плана квалитета ваздуха; израђује краткорочне
акционе планове; издаје дозволе за рад новоизграђеним или
реконструисаним стационарним изворима загађивања; издаје
привремено одобрење за рад; издаје дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; обавештава јавност, органе и организације о годишњем квалитету
ваздуха; утврђује мере и услове заштите од буке, учествује
у одређивању акустичних зона на територији ЈЛС и одређује
мере забране и ограничења; припрема локални акциони план
заштите од буке у животној средини и старање о његовом
спровођењу; организује спровођење мониторинга буке.) и
друге послове по налогу шефа одсека, начелника одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља из научне
области друштвено, техничких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, (аналитичар
за заштиту животне средине) мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

4. Административни послови за нормативноправне послове органа општине,
звање виши референт
Опис посла: обавља административно техничке послове за СО
Тутин, Кабинет председника, начелника Општинске управе и
Општинског правобраниоца) по достављеним предметима, саставља записнике са расправа, расписује позиве и повратнице,
саставља остале акте, води рачуна о уредности списа, стара
се о чувању и преносу података, води уписник за евиденцију,
скраћени деловодник обавља телефонске разговоре, саставља
службене белешке, води рачуна о рационалном коришчењу
канцеларијског материјала. Даје информације странкама о току
поступка и њеним роковима, обавља и друге послове по налогу
шефа службе и начелника општинске управе.

Услови: IV степен (средње) стручне спреме, до 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, положен
стручни испит за државне органе.
Место рада: Општинска управа Тутин, Зграда Бизнис центра
бб., Трг Шемсудина Кучевића, Тутин.
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа Тутин, у
Тутину, Трг Шемсудина Кучевића, Зграда Бизнис центра бб –
Писарница ОУ Тутин, са назнаком „За јавни конкурс за пријем
службеника на неодређено време”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Џемил
Зећировић, тел. 020/811-830, радним данима (понедељек-петак), од 10 до 12 часова.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у листу „Послови“.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (пријава
садржи назив и број радног места за које учесник јавног конкурса подноси пријаву, име и презиме, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, податке о образовању,
својеручни потпис); оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; уверење МУП-а да учесник у јавном
конкурсу није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора у трајању од најмање шест месеци; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство), у случају да учесник конкурса има положен стручни испит за рад у државним органима прилаже оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима. За учеснике јавног конкурса који
су били у радном односу у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред
наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније
није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу се у
оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду
или код јавног бележника. У изборном поступку ће се обавити
разговори са пријављеним кандидатима у вези стручне оспособљености, знања и потребних вештина за конкретно радно
место где ће о датуму разговора бити накнадно обавештени.
Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос
се заснива на неодређено време.
Сходно одредби члана 102 Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, оглас о јавном
конкурсу садржи податке о радном месту преузете из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама
и посебним организацијама општине Тутин. Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе. Овај оглас објављује се и на веб-страници www.tutin.
rs и на огласној табли Општинске управе Тутин.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље

Организатор за развој и промоцију
туристичких производа
2 извршиоца

Опис посла: реализује активности у вези са креирањем, развојем и промоцијом туристичког производа; сарађује са туристичком привредом и другим организација које учествују у
креирању, развоју и промоцији туристичких производа као и
са домаћим и међународним странама од интереса; реализује
активности на пласману креираних производа; учествује у
изради туристичког пропагандног материјала за домаћа, регионална и међународна тржишта; учествује у изради извештаја
о споредним активностима; комплетира базе података према
усвојеним концептима и методологијама; учествује у изради
туристичког пропагандног материјала за домаћа, регионална
и међународна тржишта; реализује студијске туре представника туристичких оператера са датог тржишта, повезује их са
носиоцима туристичке понуде; учествује у организацији промоције дестинација на туристичким сајмовима; берзама, радионицама, продајним мисијама и повезивања понуде производа
са тражњом која се креира на односном тржишту; организује
промотивне активности на изабраном тржишту; предлаже и
организује промотивне активности, кампање, медијске и друге
промотивне догађаје у сарадњи са сектором за односе са јавношћу; учествује у организацији протоколарних активности у
сарадњи са сектором за односе са јавношћу.
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Администрација и управа
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, по пропису који утврђује 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 или на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, по пропису који утврђује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
знање страног језика; знање рада на рачунару; најмање једна
година радног искуства из области делокруга рада. Конкурс спроводи комисија именована од стране в. д. директора Туристичке организације Пријепоље. Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном поступку: провера се
врши се из области познавања прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, закона о запосленима у јавним
службама, познавање општих прописа о раду, као и познавање
прописа везаних за обављање послова на конкретном радном
месту. У изборном поступку конкурсна комисија усменим путем
врши проверу и оцењивање: из области познавања прописа
којима се уређује правни положај локалне самоуправе, закона
о запосленима у јавним службама, познавање општих прописа
о раду као и познавање прописа везаних за обављање послова на конкретном радном месту; вештине: проверава се вештина комуникације, организационе способности, вештина рада на
рачунару. Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања на огласној табли Туристичке организације Пријепоље, интернет презентацији Туристичке
организације Пријепоље: www.turizamprijepolje.co.rs и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Општи
услови за рад на радном месту: сваки кандидат, поред услова
утврђених Правилником о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Пријепоље, који су наведени у условима радног места, треба да испуњава и следеће опште
услове из члана 35 Закона о запосленима у јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 113/2017, 95/2018,
86/2019 и 157/2020): да је држављанин Републике Србије, да је
пунолетан, да има прописано образовање, да није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Услови: најмање IV степен стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање 2 (две) године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне
копетенције за рад на овом радном месту.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
и начин достављања: оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); потврда/уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у
суду или код јавног бележника. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
бр. 18/16, 95/18), прописано је, између осталог, да орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам. Образац изјаве доступан
је на сајту Туристичке организације Пријепоље и објављен је
уз јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у
Туристичкој организацији Пријепоље. Пријаве са прописаним
доказима се достављају на адресу: Туристичка организација
Пријепоље, 31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1, са
назнаком „Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Туристичкој
организацији Пријепоље“. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: за кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, биће извршена провера стручне
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку. Конкурсна комисија ће 15.12.2021. године, у просторијама Туристичке организације Пријепоље, проверити оспособљености, знање, вештине односно компетенције кандидата
у изборном поступку. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Милан Кијановић, информатор у Туристичко-информативном центру. Датум оглашавања: 01.12.2021.
године. Напомене: неблаговремене, непотпуне и неразумљиве
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

Посебне функционалне компетенције, ће се проверити на основу усменог разговора са кандидатом а по потреби и на основу
писаног теста.

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ
36310 Сјеница

1. Судски извршитељ у звању референта
Опис послова: ради у предметима принудног извршења и предузима радње, спровођења извршења из надлежности суда
и обавља друге послове у складу са наредбама председника
суда, Годишњим распоредом послова и Судским пословником.

Општи услови за заснивање радног односа: да је кандидат
пунолетан, држављанин РС, да поседује потребну стручну
спрему, да му раније није престајао радни однос у државном
органу, због теже повреде радне дужности и да није осуђиван
на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци. Положен стручни
испит, није услов за заснивање радног односа, али је изабрани
кандидат дужан да исти положи у року од 6 (шест) месеци од
дана заснивања радног односа. За случај да буде изабран кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу,
обавезан је пробни рад који траје 6 (шест) месеци.
Изборни поступак, за оба радна места се спроводи у више фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне копетенције и фаза у којој се с проводи
интервју са комисијом.
Опште функционалне копетенције односе се на организацију
и рад државних органа РС, дигиталну писменост и пословну
комуникацију. Компетенција „организација и рад државних
органа РС” се проверава путем теста са унапред припремљеним питањима, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора; компетенција „дигитална
писменост” се проверава практичним радом на рачунару, датог
задатка. Компетенција „пословна комуникација“ се проверава
писменом симулацијом – израдом узорка рада, који је типичан
за обављање послова на радном месту које се попуњава.
2. Посебне функционалне компетенције се односе на прописане услове за рад на радно место, а мерила за оцену су: стручна заснованост, аналитичност, познавање поступка и технике
рада на радном месту, прецизност и тачног у навођењу података и решавању проблема, прикладан речник и стил писања
односно изражавања, у погледу питања која дефинише комисија за спровођење конкурса.

Посебне функционалне компетенције код радног места судски извршитељ, ће се првенствено проверити кроз познавање основних правила функционисања, извршног поступка,
завођења и кретања предмета сходно Судском пословнику и сл.
Посебне функционалне компетенције код радног места, за
пријем, оверу и експедицију поште, ће се проверити на основу
питања везаних за пријем, експедицију службене поште, затим
питања везаних за овере приватних исправа и улогу странака
код потврђивања (солимизације приватних исправа и сл).
Рок за подношење пријава на конкурс, износи 8 (осам) дана,
почев од наредног дана, од дана објављивања Јавног конкурса
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање-публикација „Послови”.
Оглас ће се објавити и на интернет презентацији и Огласној
табли, Основног суда у Сјеници, на Порталу е-Управе.
Лице задужено о давању обавешења о Јавном конкурсу, је
Нишавић Александар, државни службеник у Основном суду у
Сјеници, тел. 020/5741-223.
Пријава на конкурс се врши на обрасцу пријаве, који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Сјеници (www.
sj.os.sud.rs) који кандидати могу преузети у суду или на одговарајућем сајту као прилог Уредбе о интерном јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Сл. гл. РС“,
бр. 2/2019 и 67/2021).
Докази који се прилажу уз пријаву: уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој
стручној спреми, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од 6 (шест) месеци; уверење
да кандидат није осуђиван на казну затвора најмање 6 (шест)
месеци, доказ о стеченом радном искуству; кандидати који
имају остварени радни стаж у неком другом државном органу,
приложиће и доказ да им није у том органу престајао радни
однос због теже повреде дужности из радног односа; уколико
кандидат поседује доказ о сертификату за рад на рачунару и
исти приложи биже ослобођен обавезе полагања теста, радом
на рачунару. Уколико се кандидат изјасни у поднетој пријави
да пристаје да суд прибави доказе за које постоји службена
евиденција, у том случају суд ће по службеној дужности прибавити, доказе и то: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак.

Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног, природног или
техничког смера, најмање 2 (две) године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит и потребне копетенције за рад на овом радном месту.

2. Радно место за пријем, овере и експедицију
поште у звању референта
Опис послова: врши пријем, свих судских писмена и распоређује одговарајућим службама, ради на овери свих уговора,
укључујући и уговоре, применом правила о јавном бележништву,
као и овери других исправа и обавља и друге послове по налогу
председника суда, у складу са годишњим распоредом послова.
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Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд у
Смедереву, Смедерево, Трг републике 2.
II Радно место које се попуњава:

1. Судијски сарадник, са звањем саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помаже судији у раду, израђује нацрте једноставнијих судских одлука, проучава правна питања у јединоставнијим предметима, судску праксу и литературу, врши и
друге послове самостално или под надзором или упутствима
судије и председника суда.
Посебни услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковиним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни испит.

2. Виши судијски сарадник,
са звањем 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, узима на записник тужбе, предлоге
и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под
надзором и по упутствима судије друге струче послове и друге
послове по налогу председника суда.
Посебни услови: Стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковиним 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.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа РС (провера ће се вршити писаним путем- тестом),
- дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем
задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о
познавању рада на рачунару),
-пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом)
Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција:
- Посебна функционална компетенција за горе наведена радна места – вришиће се познавањем материјалних и процесних прописа, релевантних за надлежност суда – провера ће се
вршити писаним путем – тестом.
- Посебна функцонална компетенција за горе наведена радна
места – поседовање знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем –
разговор са кандидатом.
- Посебна функционална компетенција за горе наведена радна
места – вештине презентације, вештине управљања поступком
и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити
усменим путем – разговор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питање заокруживањем једног
од понуђених одговора. Време за израду теста је 45 минута.
Кандидат може на свако питање, дати, односно заокружити
само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Разговор са кандидатом
захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног
задатка који је типичан за обављање послове горе наведених
радних места. Мерила која ће бити коришћена за вредновање
функционалних компетенција путем разговора са кандидатима
су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у
изношењу личног става и мишљења.
3. Провера понашајних компетенција: Провера понашајних
компетенција и то управљање информацијама, управљљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и
променама, изграња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет вршиће се усменим путем.
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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).
IV Врста радног односа и место рада: Радни однос се
заснива на неодређено време у Основном суду у Смедереву.
V Општи услови за рад на радном месту: да је учесник
конкурса пунолетни држављанин РС; 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 6 месеци.
VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на
конкурс: Датум оглашавања 29.11. 2021. година. Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Основног суда у Смедереву, на интернет презентацији Основног суда у Смедереву,
на порталу е-Управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању конкурса Националне службе за запошљавање публикација “Послови”. Последњи дан рока за подношење пријаве је
14.12.2021. године.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Смедереву,
www.sd.os.sud.rs. Уредно попуњен, одштампан и потписан
Образац пријаве подноси се на шалтеру пријема Основног
суда у Смедереву, на адреси Трг Републике 2 или путем поште
на исту адресу са назнаком“ Пријава на јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места судијски сарадник“
или “Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места “виши судијски сарадник“. 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 између којих се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве на конкурс ће о
додељеној шифри бити обавештен у року од 3 дана од дана
пријаве, достављањем наведеног података на начин који је у
пријави назначен за доставу обавештења.
VII Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних компетенција пре интервјуа са конкурсном комисијом:
- лична и радна биографија
- оригинал или оверена фотокопија о држављанству РС
- оригинал или оверена фотокопија извода из МКР
- оригинал или оверена фотокпија дипломе којом се потврђује
стручна спрема
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту
- потврда да учеснику конкурса није раније престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности
из радног односа издата од стране државног органа у којем је
учесник конкурса био у радном односу
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, издато од стране МУП РС не
старије од 6 месеци
Сви докази се прилажу оригинали или оверене фотокопије. Сви
докази прилажу се на српском језику.
VIII Датум и место провера компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Изборни поступак ће се
спровести у просторијама Основног суда у Смедереву, Трг
Републике 2, Смедерево, а кандидати ће о датуму и времену
бити обавештени на контакте који буду наведени у Обрасцима
пријаве.

СОМБОР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АПАТИН
25260 Апатин, Петефи Шандора 2а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред прописаних општих услова, члан 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), кандидат мора да
испуњава услове регулисане чланом 42 став 1 Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 17/2019): 1) стечено високо образовање 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; 2) радно искуство од четири године, од чега најмање две
године на руководећим пословима; 3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за послове просвете. Уз пријаву
кандидат треба да приложи следећу документацију: 1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена
фотокопија); 2) уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; 3)
потврду или уверење које доказује да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело против имовине, привреде,
права по основу рада, опште сигурности људи и имовине и
животне средине, као и да није правноснажно осуђиван за
друга кривична дела на казну затвора (овај документ се прибавља од надлежног Министарства унутрашњих послова); 4)
потврду или уверење које доказује да против кандидата није
покренут кривични поступак, као и да није покренута истрага
за кривична дела (овај документ се прибавља од надлежног
основног суда); 5) потврду или уверење које доказује да кандидат није осуђиван за привредни преступ, нити да му је изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности
(овај документ се прибавља од надлежног привредног суда);
6) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења, уверења или друге потврде) из којег
се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искустви; 7) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је
видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног
језика или сертификата о активном знању страног језика; 8)
биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 9) фотокопију личне карте или очитану
личну карту; 10) вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за информационе технологије који о томе
даје своје мишљење. Вештина рада на рачунару не проверава
се кандидату који приложи писмени доказ о завршеном курсу
и обуци које одговара захтеваној оспособљености за рад на
рачунару. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10
дана од дана објављивања. Јавни конкурс се оглашава и на
интернет страници Туристичке организације „Апатин“. Пријаве
слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за избор директора Туристичке организације Апатин“. Управни одбор дужан
је да у року од 8 дана од дана завршетка конкурса изврши
избор кандидата за директора и предлог достави оснивачу.
На основу предлога Управног одбора оснивач именује директора Туристичке организације Апатин. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса
могу се добити путем телефона: 025/772-555 или путем имејла
office@apatin.org.rs.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу Миодраг
Марковић, број телефона: 026/641-184.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
конкурсна комисија ће одбацити решењем. Имајући у виду 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 провера кандидата
врши на основу провере компетенција. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком председника Основног суда у Смедереву I Су.бр. 1-38/2021 од 23.11.2021.године.
Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писмени захтев учесника. Конкуренција
се заснива на квалитету и отворена је за све учеснике који
испуњавају прописане услове, без обзира на боју коже, пол,
вере, националности и етничког порекла или инвалидидтета.
Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у мушком
граматичком роду односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног
суда у Смедереву, на огласној табли Основног суда у Смедереву, на порталу е-Управе и на интернет презентацији периодичног издања огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс може се преузети на званичној
интернет презентацији Основног суда у Смедереву www.
sd.os.sud.rs.

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

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови пореске евиденције

у Служби за локалне јавне приходе у Општинској
управи Општине Ириг, звање млађи саветник
Опис послова: Обавља послове пријема, обраде и уношења
података из пореских пријава за локалне јавне приходе за које
се решењем утврђују обавезе, као и пријава за порез на имовину пореских обвезника који не воде пословне књиге; ажурира базе података пореза на имовину пореских обвезника који
не воде пословне књиге, припрема за достављање решења о
утврђивању пореза на имовину који не воде пословне књиге и
води евиденцију о току достављања, уноси податке о датуму
достављања решења о утврђивању пореза на имовину, издаје
све врсте уверења из надлежности Службе. Води евиденцију и
израђује решења о утврђивању обавезе плаћања боравишне
таксе. Пружа стручну помоћ пореским обвезницима у Општинском услужном центру и врши наплату безготовинског плаћања
путем ПОС терминала.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету. Положен државни
стручни испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет
и Интернет).

У изборном поступку проверавају се: усменом провером:
познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002, 84/2002 – исправка,
23/2003 – исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др.
законик, 62/2006 – др. закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.
закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – исправка, 93/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019,
144/2020, 96/2021) и познавање Закона о порезима на имовину
(„Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02 – УС, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/02
– УС, „Сл. гласник РС“, бр. 80/02 – др. закон, 80/02, 135/04,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др.
Закон); практичном провером – познавање рада на рачунару.
Место рада: Ириг, Војводе Путника 1.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ненад Аврамовић, телефон: 022/400-600.
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Општинска
управа Општине Ириг, у Иригу, Војводе Путника 1, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места у Општинској управи Општине Ириг – послови пореске
евиденције”.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе
због теже повреде дужности из радног односа; да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава је
15 дана и почиње да тече од 19.11.2021. године и истиче
06.12.2021. године.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о
положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту – за случај да се у условима тражи
научна област правних наука); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којим се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); уверење суда да против лица није покренута истрага и
да није подигнута оптужница (не старије од 30 дана); уверење
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 30 дана); оверена изјава под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном органу, органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због
теже повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, 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 обрасцу број 1, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос
се заснива на неодређено време.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
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,
провера назначене вештине и знања које се вреднују у изборном поступку и то: усменом провером: познавање Закона о
пореском поступку и пореској администрацији и познавање
Закона о порезима на имовину; практичном провером: познавање рада на рачунару, доставиће се писмено обавештење
о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и телефонским путем или електронском
поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе Општине Ириг. Овај конкурс
објављује се на огласној табли Општинске управе Општине Ириг
и интернет презентацији Општине Ириг (www.irig.rs) и у публикацији „Послови“, а обавештење о јавном конкурсу у дневном
листу „Дневник“. 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.
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ВАЉЕВО
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ВАЉЕВО
Ваљево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места
I Орган у коме се радно место попуњава: Основно јавно
тужилаштво у Ваљеву, Вука Караџића 5
II Радно место које се попуњава:

Управитељ писарнице у звању сарадника
III Радни однос и место рада: Радни однос на неодређено,
Основно јавно тужилаштво у Ваљеву, Вука Караџића 5
Опис послова: Управитељ Писарнице руководи и одговоран
је за правилан, ефикасан и ажуран рад Писарнице и радника
распоређених у истој, то јест непосредно руководи радом и
одговара за рад уписничара, достављача и другог административно техничког особља које ради или је распоређено на рад
на пословима писарнице, врши пријем поште и поднесака и
распоред предмета према врстама уписника, стара се о благовременом достављању предмета на даљи рад, води евиденцију стања ажурности заменика јавних тужилаца и тужилачких
помоћника који врше обраду предмета, припрема предмете за
излучење архиву и прати уништење архивске грађе, издаје
архивиране предмете на захтев овлашћених лица и води евиденцију о томе, даје обавештења странкама о кретању предмета, координира и контролише рад запослених у писарници, води одређене уписнике, на лични захтев грађана лично
издаје, оверава и одговара за тачност података о вођењу то
јест не вођењу поступка у овом ОЈТ, израђује пориодичне и
годишње извештаје о раду овог ОЈТ и одговара за тачност
података о њима, одговара за ажурност архиве и благовремено изношење са евиденције предмета које дуже ОЈТ и ЗОЈТ,
по потреби обавља и друге послове и задатке које му повери
јавни тужилац.
Услови за рад: завршене основне струковне студије (ОСС 180
ЕСПБ), на правном факултету или основне академске студије
на правном факултету (ОАС 180 ЕСПБ), занимање правник, најмање три године радног искуства у струци од тога најмање 6
месеци на пословима управитеља писарнице у јавном тужилаштву, положен државни стручни испит и потребне компентенције за ово радно место.
IV Општи услови за запослење: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
V Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време уз обавезан пробни рад за оне који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6
(шест) месеци.
VI Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се
проверавају опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
- организација и рад државних органа РС – провераваће се
путем теста (писмено);
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака
(практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација – провераваће се писаним путем.
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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Ваљеву.
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили
један бод у провери одрђене компетенције, искључује се из
даљег изборног поступка. Након извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција.

релевантних за надлежност и организацију тужилаштва и то:
Закона о јавном тужилаштву, Закона о државним службеницима и Правилника о управи у јавним тужилаштвима, провераваће се писаним путем – тест.
• Посебна функционална компетенција – поседовање знања
и вештина потребних за рад на пословном софтверу за управљање предметима, провераваће се усменим путем, разговором са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора а кандидати одговарају на питања заокруживањем једног
од понуђених одговора. Кандидат може на свако питање дати,
односно, заокружити само један одговор. Свако брисање или
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Време
израде теста је 1 (један) час. 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. Након извештаја о
резултатима провере посебних функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за проверу посебних функционалних компетенција, врши се провера понашајних компетенција.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и
остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет), провераваће се писаним путем,
упитник или усмено – интервју и исту ће вршити дипломирани
психолог.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу понашајних компетенција, приступа се фази у којој се
спроводи Интервју са комисијом.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).
VII Датум оглашавања: 01.12.2021. године.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање – листу „Послови”.
Последњи дан за подношење пријаве је: 09.12.2021. године.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Ваљеву или у штампаној верзији у Писарници
Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, Вука Караџића 5.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносноци пријаве се обавештавају
о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
X Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: 1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству; 2. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 3. оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 4. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење којом се
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; 5. оригинал или оверна фотокопија доказа о положеном државном испиту; 6. оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству (потврде, решење, и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 7. 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; 8. 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).

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.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима поступка чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Основног јавног тужилаштва
у Ваљеву, Вука Караџића 5. Кандидати ће о датуму и времену
бити обавештени на бројеве телефона или имејл-адресе које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим
пријавама.
XIII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова, Весна Јовановић, тел.
014/295-720.
ХIV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на адресу Основно јавно тужилаштво у Ваљеву, Вука Караџића 5, са назнаком
„Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места – виши
тужилачки сарадник” или непосредно предаје у седишту Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, Вука Караџића 5.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Основног јавног тужилаштва у Ваљеву,
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Образац пријаве на конкурс, може се преузети на
званичној интернет презентацији Основног јавног тужилаштва
у Ваљеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене
компетенције искључују се из даљег изборног поступка. Свака
фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Основног јавног тужилаштва у Ваљеву.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника. 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.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евнденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месецн.

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у
изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција – познавање прописа

Основно јавно тужилаштво у Ваљеву ће прибавити доказе о
чињеницама о којима се води службена евиденција изузев
уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у циљу
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XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли фазу провере посебних функционалних компетенција,
пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају се да у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

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.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Посебне функционалне компетенције проверавају се писаним
и усменим путем.
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ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља саставни
део образца пријаве на конкурс за радно место којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учинити сам. За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија мора бити оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним калцеларијама основних судова, односно општинским управама
као поверени посао). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Сви докази
прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се
потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству
мора бити нострификована.

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
„PS FASHION DESIGN“ DOO
32000 Чачак, Градско шеталиште 185
e-mail: zaposljavanje@gmail.com

ПР специјалиста
за рад у Чачку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – основне академске студије новинарства или друштвено-хуманистичких наука (економисти, менаџери, психолози, андагози, социолози, педагози...); радно искуство: 36 месеци; знање рада на рачунару – MS
Office пакет, висок ниво дигиталне писмености; енглески језик
– виши ниво; возачка дозвола Б категорије. Остале вештине:
елоквентна и продорна особа, фокусирана на изградњу односа
и која размишља ван оквира, спремна је да се мења и расте заједно са брендом; има изузетне вештине писања и висок
ниво дигиталне писмености; искуство у раду на друштвеним
медијима и у планирању медијских догађаја; да је кандидат
спреман да ради у Чачку. Теренски рад, обезбеђен превоз. Рок
за реализацију конкурса је 15 дана од дана објављивања.

Магационер

Помоћник магационера

Продавац на белој линији

Опис посла: прима и издаје робу из магацина по налогу комерцијале, врши попис робе у магацину, врши испомоћ магационеру.

Продавац-касир

УСЛОВИ: I – IV ССС, без обзира на занимање; радно искуство
није неопходно; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани
кандидати своју радну биографију треба да доставе послодавцу
не e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs, најкасније до 24.12.2021.

15 извршилаца
30 извршилаца
30 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. Рад у сменама.

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Таковска 2

Агент теренске продаје мобилне регије

ангажовање по уговору о делу, за рад у Новом
Саду
10 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV, V, VI или VII степен стручне спреме. Теренски рад, рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз.
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/640-53-34.

АЛЕКСАНДАР ЛАТИНОВИЋ
ПР “ХЕМОПЛАСТ”

Напомена: ПР позиција обухвата следеће одговорности и
задужења: планирање и конципирање стратегије и кампање
за јавни наступ; писање саопштења за јавност; креирање
и покретање иновативних кампања које укључују сталну
сарадњу са медијима; редовно праћење и извештавање о свим
бизнис активностима и новитетима у компанији; организација
догађаја, попут прес-конференција, ревија, медијских посета,...
стално ангажовање у проналажењу нових и креативних начина
за одржавање и јачање позиције бренда и присутности у јавности; евалуација и прећење резултата медијске присутности.
Заинтересовани кандидати достављају радну биографију на
имејл: zaposljavanje@ps.rs.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељске струке,
пожељно радно искуство. Пријаве слати у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 171а
тел. 067/744-96-00

Радник у фаст-фуду
2 извршиоца

„EMPERO LINE“ DOO

“DOCLOOP” DOO

Врчин, Булевар револуције 22в
тел. 064/100-1740
e-mail: ivan.dautovic@emperoline.com

11070 Нови Београд
Бежанијски зимовник 1а
тел. 060/0996-201

Помоћни радник на паковању

Агент продаје у позивном центру

особа са инвалидитетом

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, особа са инвалидитетом.

„DELHAIZE SERBIA“ DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 069/807-63-33, 065/349-52-34

Продавац

50 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно радно искуство.
Пријаве слати на e-mail: sladjana.kuzeljevic@delhaize.rs, до
17.12.2021. године.

ФАСТ-ФУД РЕСТОРАН „ПЛАВИ БИК“
11000 Београд, Драгослава Срејовића 1
тел. 065/9005-055

Продавац

6 извршилаца
Опис посла: услуживање муштерија, рад на фискалној каси,
припрема хране у фритези, излагање и продаја робе, одражавање хигијене радног простора.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; пожељно искуство у продаји. Нудимо: редовну и пристојну плату (55.000 –
90.000 дин), додатне бонусе по учинку, обуку за рад, топли
оброк. Очекујемо: позитиван став и љубазност према купцима;
одговорност и савесност према послу и колегама; спремност
на рад у сменама. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу
број телефона и име на Вибер или у СМС поруци на број:
065/9005-055 или ЦВ на e-mail: office@plavibik.rs.

„BEST LINE PROTECT“ DOO
11070 Нови Београд, Кларе Цеткин 8
тел. 060/5054-506

Фарбар

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

2 извршиоца

СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ТЕМНИЋ“
37260 Варварин, Марина Мариновића бб
тел. 037/788-578

Домар/мајстор
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетни грађанин Републике Србије;
да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; средње образовање; најмање
једна година радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави следећу документацију: потписану пријаву на
конкурс са кратком биографијом и наводима и доказима о радном искуству; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе); оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених; уверење или потврда да кандидат
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци (не старије од шест месеци); копију личне карте. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити поштом на горенаведену
адресу или лично у просторијама установе. Неблаговремене
пријаве се неће разматрати и исте биће враћене подносиоцу.
Пријаве које не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. За све информације везане за конкурс можете се обратити на број телефона 037/788578 или на мејл-адресу: stctemnicvarvarin@gmail.com.

„ТОП СОФА СРБ“ ДОО
17500 Врање, Бунушевац бб.
тел. 017/3500-51

Радник на шивењу

на одређено време до 12 месеци
25 извршилаца

на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању,
познавање рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail: docloop.
office@moj-eracun.rs, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

УСЛОВИ: I–VII степен стручне спреме, шивач, образовни профил неважан. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,
обезбеђена исхрана, радно искуство 12 месеци, искуство на
пословима шивења коже или платна, до 55 година старости,
јављање кандидата на контакт телефон: 017/350-051, 017/350050, организовање групног разговора са кандидатима у просторијама НСЗ. Достављање радних биографија на увид. Рок за
пријављивање на оглас: 31.01.2022. године.

„ЦАТАЛЕЈА“ ДОО
25000 Сомбор, Огњена Прице 33
тел. 069/3146-831
e-mail: minasupica@hotmail.com

Чистачица

на одређено време 6 месеци, за 30 часова
недељно
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; одржавање просторија и
хигијена објекта – рад 6 дана недељно у периоду од 07 до
12 часова; пробни рад 1 месец. Доставити радну биографију.
Заинтересовани кандидати могу се јавити на наведени контакт
телефоно или на наведену адресу у периоду од 08 до 13 часова, до 24.12.2021. године.

„DAREX HOME“ DOO
11070 Нови Београд, Мегарска 4
тел. 065/3195-246

Продавац окова за намештај
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању.
Пријаве слати на e-mail: konkurs@darexhome.rs, до 15.12.2021.
године.

АУТО-КУЋА „КОМПРЕСОР ПРОДАЈА
АУТОМОБИЛА” ДОО
11000 Београд, Жоржа Клемансоа 19
тел. 065/2850-711
e-mail: milica.tanasijevic@akkompresor.rs

„DOCLOOP“ DOO
11070 Нови Београд
Бежанијски зимовник 1а
тел. 060/099-62-01

Консултант техничке подршке

на одређено време до 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем занимању,
познавање пословне коресподенције, комуникација, познавање рада на рачунару (MS Office), познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: docloop.office@moj-eracun.rs, до
31.12.2021. године.

РАДЊА ЗА ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ И УСЛУГЕ
РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ “КЛИК”
18000 Ниш, Бранка Миљковића 4

Продавац у трафици
УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на занимање.
Врста запослења: привремени и повремени послови. Остали
услови: ноћни рад. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу
на мејл адресу: vukic.brankica@gmail.com или се јављају на контакт телефон: 060/3225-939.

ТР “ИНЕС”

Перач возила

18000 Ниш, Ђуке Динић бб

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Пријаве слати у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б
категорије; рад у сменама. Пријаве на конкурс слати на горе
наведену имејл-адресу.

Продавац у киоску

„ДОМАЋА ТРГОВИНА“ ДОО

„РАЈ-ТРАНС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање;
радно искуство: минимум 6 месеци на истим пословима; основно знање рада на рачунару; сменски рад. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 064/140-9350.

11090 Београд, Раковица
Патријарха Димитрија 12д
тел. 060/6102-575
e-mail: katarina.bisenic@domacatrgovina.rs

Месар

месар – продавац на белој линији
30 извршилаца

Бесплатна публикација о запошљавању

e-mail: knjigovodstvo@rajtrans.rs

Помоћни вулканизер
2 извршиоца

Опис посла: врши помоћ вулканизеру при демонтажи и монтажи пнеуматика, балансирања и остале активности у зависности
од потребе посла.

на одређено време
2 извршиоца

www.nsz.gov.rs
01.12.2021. | Број 962 |

25

Трговина и услуге / Медицина
AUTOMETAL EMISSION TECHNOLOGIES DOO
25000 Сомбор, Стапарски пут бб
тел. 060/4265975
e-mail: marin.somodvarac@autometal.rs

Пословни асистент, приправник
комерцијалног менаџмента
Опис посла: подршка комерцијалном менаџменту у свим концептуалним и оперативним питањима, посебно у областима
продаје, рачуноводства, контролинга, управљања пројектима и људских ресурса. Подршка у ширењу и даљем развоју
као и квалификована контрола свих комерцијалних процеса.
Подршка у координацији пројеката као и планирању, контроли, праћењу и документовању пројеката. Обезбеђивање несметане комуникације и кореспонденције између комерцијалног
менаџмента и интерних одељења, као и екстерних пословних
партнера и наших сестринских компанија у Чешкој Републици
и Немачкој. Обезбеђивање несметане комуникације са нашим
пореским саветником. Учешће у изради евалуација и извештаја
предузећа. Заказивање, припрема и праћење састанака, радионица и телефонских конференција.
УСЛОВИ: аналитичко, концептуално мишљење, самосталан,
структуриран и оријентисан на решење, висок ниво посвећености, добар тимски рад и организационе способности,
Познавање MS Office-а и спремност и радост даљег усавршавања. Веома добро познавање говорног и писаног енглеског
и немачког језика; професионално искуство на упоредивим
позицијама; диплома из пословне администрације или упоредивих студија.

Кординатор набавке
на одређено време

Опис посла: Дужности ће укључивати спровођење истраживања тржишта, изградњу мреже поузданих продаваца и
добављача услуга, преговарање о најбољим уговорима и
путовања у иностранство ради обезбеђења послова и сусрета
са потенцијалним клијентима. Требало би да имате одличне
комуникацијске вештине и да покажете висок степен осетљивости да бисте испунили ову улогу. Да бисте били успешни као
особа задужена за набавку, требало би да будете у стању да
идентификујете нове трендове и да имате добру способност да
читате људе. Изванредни купци су у стању да жонглирају са
вишеструким обавезама одједном и припремају важне одлуке
у окружењима која се брзо развијају. Спровођење истраживања о потенцијалним производима, добављачима и услугама
и поређење цена и квалитета како би се осигурала најбоља
понуда. Састанак са продавцима и клијентима ради преговарања о најбољим уговорима. Повезивање са тимовима за испоруку и складиште како би се осигурало да је роба примљена
на време. Праћење залиха и писање налога за допуну залиха.
Присуствовање догађајима, изложбама и изложбама да бисте
се повезали са продавцима и видели нове производе. Ажурирање свих записа о купљеним производима. Писање извештаја
о извршеним набавкама и извођење анализе трошкова. Присуствовање и допринос на састанцима са особљем и другим
заинтересованим странама.
УСЛОВИ: диплома средње школе, дипломирани инжењер
пословне администрације или слично. Практично искуство
са куповином. Јаке аналитичке способности. Добро истраживање и вештине умрежавања. Одличне писмене, вербалне и
међуљудске вештине.

„МЕГГА“ ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Војводе Мишића 7
тел. 069/621-169
office@megga.pro

Возач теретног моторног возила
са местом рада у Пожеги
5 извршилаца

УСЛОВИ: III ссс, обавезно је поседовање возачке дозволе Б, Ц
и Е категорије. Кандидат треба да поседује пасош и лекарско
уверење. Пожељно је, али не обавезно да кандидат поседује
тахо картице и ЦПЦ сертификат и картице. Искуство у међународном транспорту је пожељно, али није обавезно. Јављање
кандидата на контакт телефон: 069/621 -169. Оглас је отворен
до 18.12.2021. године.

„ХАНИБАЛ“ ДОО ВРАЊЕ
17500 Врање, Бунушевац бб
тел. 017/421-603
e-mail: hanibal.vranje@mts.rs

Office manager

пробни рад 4 месеца
УСЛОВИ: занимање дипломирани економиста, рад на рачунару (Excel, Word), страни језик енглески језик – почетни ниво,
радно искуство – небитно. Контакт са послодавцем: директно
упућивање кандидата према договореним терминима, Врање,
Бунушевац бб, после 10-15 часова. Слање пријаве за запослење и достављање радних биографија имејлом: hanibal.
vranje@mts.rs. Контакт телефон 017/421-603.

Пословни центри НСЗ
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ног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење и
потврду да није осуђиван и да се против њега не води поступак пред судом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови”. Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за доношење одлуке. Одлука о избору кандидата донеће се
најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење
пријава. Пријаве се подносе лично, радним даном од 7.00 до
14.00 часова, у Правној служби ДЗ Рековац или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место спремачица“. Докази приложени
уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у
радни однос само на њихов захтев.

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

Виши радиолошки техничар
у радиотерапији

за рад у Одељењу радиотерапије,
Служба онкологије са палијативним
збрињавањем

ДОМ ЗДРАВЉА „Др НИКОЛА ЏАМИЋ“

УСЛОВИ: Поред општнх услова предвиђених законом, кандидат
мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме/образовања: завршено више или високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који прописује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 5 година по пропису које је
уређивао образовање до 10.09.2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Посебни услови: рад у зони јонизујућег зрачења. Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености услова подносе
пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију лиценце за рад; доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење
да нису осуђивани за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење из полицијске
управе или полицијске станице). Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у листу „Послови“ – огласи. Одлука
о избору кандидата биће донете у року од 30 (тридесет) дана
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом на оглас пријављени кандидат даје сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 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 НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене

36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
на одређено време

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 и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника; на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника. 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; оверену копију о положеном
специјалистичком испиту; 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 горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“, лично у писарницу код
техничког секретара ДЗ „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
ДЗ „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. Кандидати неће бити
лично обавештавани, а приложена документација се не враћа
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства, стручни испит, положен специјалистички испит,
лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпоскопије и школом ултразвука, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства
у звању доктора медицине, пробни рад 6 месеци. 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 којe
радно место се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РЕКОВАЦ

26220 Ковин, Трг ослобођења 4

1. Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: Пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана,
води прописану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге послове по налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о
положеном стручном испиту и очитана лична карта), у неовереним фотокопијама.

2. Доктор медицине

на одређено време до повратка
привремено одсутног радника
5 извршилаца

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб.

Спремачица
Опис послова: одржава хигијену у просторијама у којима се
обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким
просторијама и околини здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за
потребе здравствене установе.
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени
Законом о раду и посебни услови. Посебни услови: нижа стручна спрема, завршена основна школа; радно искуство на истим
или сличним пословима у здравственој установи. Као доказе о
испуњености услова кандидат треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанста
издата на девојачко презиме); очитану личну карту; радну
биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом,
потврду о радном искуству у здравственој установи. 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. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Рековац. Приликом заснивања рад-

Опис посла: Пружа све видове медицинске заштите грађанима свих узраста, учествује у здравственом васпитању грађана,
води прописану медицинску документацију, одговара за стручност рада своје екипе, врши и друге послове по налогу начелника службе и директора Дома здравља Ковин.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен и положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија
и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о
положеном стручном испиту и очитана лична карта), у неовереним фотокопијама.

3. Медицинска сестра – техничар
Опис посла: Припрема радног места лекара, врши и непосредно је одговорна за асептичан рад, стерилизацију инструмената
и потрошног санитетског материјала, врши терапијске радње
из домена своје стручности по налогу лекара у амбуланти или
стану болесника, води све прописане евиденције извршених
услуга, врши обрачун извршених услуга и фактурише услуге,
активно учествује у обуци приправника, ради у картотеци по
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потреби, спроводи здравствено-васпитни рад у делокругу своје
стручности, води прописану медицинску документацију, заједно са лекаром ради на свим превентивним активностима, врши
и друге послове из свог домена по налогу главне сестре, начелника и директора Дома здравља Ковин.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен и
положен стручни испит. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту и очитана лична карта), у
неовереним фотокопијама.

Медицинскa сестрa – техничар у амбуланти

4. Лабораторијски техничар
Опис послова: Узима узорке биолошког материјала, припрема
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања у здравственој установи и у оквиру теренског рада, изводи лабораторијке анализе биолошког материјала
и води медицинску документацију.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV степен, профил лабораторијски техничар и положен стручни испит. Уз
пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености
услова конкурса (диплома, уверење о положеном стручном
испиту и очитана лична карта), у неовереним фотокопијама.

5. Спремачица
Опис посла: врши чишћење пословних просторија и простора
око објекта, стара се о обезбеђењу хигијенских услова у објектима установе, на основу овлашћења врши доставну службу за
потребе установе, прикупља радна одела, разно рубље, други
веш који користе службе установе, те га предаје вешерки на
прање, одговара за средства којима рукује, врши дезинфекцију просторија, предмета и прибора, сакупља смеће и износи
га из пословних просторија, врши и друге послове по налогу
надлежних руководилаца.
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова конкурса (диплома и очитана лична карта), у неовереним фотокопијама.
ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу Дома здравља Ковин, Трг
ослобођења 4, 26220 Ковин, са назнаком „За конкурс“ или
донети лично у канцеларију Одсека за правне послове (број
57, на другом спрату) или послати електронском поштом на
адресу: dzkovin@hotmail.com. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине

на одређено време до 12 месеци,
због повећаног обима посла, за рад
у Канцеларији за скрининг рака
у Центру за контролу и превенцију болести
2 извршиоца
Опис послова и радних задатака: Уз помоћ лекара специјалисте у Канцеларији, координатора оперативним активностима
за рано откривање рака грлића материце, рака дојке и колоректалног карцинома, обавља активности и мере у координисању и управљању програмским радом у делу раног откривања
малигних болести. У складу са имплементацијом националних
програма раног откривања рака на територији Републике
Србије, спроводи потребне оперативне и стручне активности
у домену планирања, анализе капацитета, мониторнига и евалуације програмских активности скрининга рака, у непосредној
сарадњи са координаторима појединачних програма и шефом
Канцеларије. Учествује у активностима информисања, едукације, комуникације, сензибилизације и мобилизације циљне и
опште популације. Учествује у припреми свих предлога релевантних нацрта докумената (националних програма, методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја) у области
превенције и раног откривања рака. Учествује у анализи предности и недостатака у моделима за спровођење превенције и
раног откривања колоректалног карцинома, као и у анализи
капацитета у кадровима и опреми за спровођење програмских активности. Учествује у изради периодичних и годишњих
извештаја о спровођењу активности Канцеларије, и о реализацији програма раног откривања рака на територији Републике
Србије. Учествује у анализи извештаја као и епидемиолошких карактериста малигних болести за територију Републике
Србије, које су предмет спровођења организованих програма
скрининга рака. Прати спровођење програма раног откривања
малигних болести у свету и издваја најзначајније препоруке за
примену. Обавља и друге послове и задатке из делокруга рада
Канцеларије, по налогу шефа Канцеларије, начелника Центра
и директора Института.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним академским студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у
звању доктора медицине; знање једног светског језика; знање
рада на рачунару. Пријаве и CV слати на адресу: Институт за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс – доктор медицине“. Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови“, на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“.

Бесплатна публикација о запошљавању

Палилула
Београд, Кнез Данилова 16

у Служби за ЗЗ одраслих становника,
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима,
здравственом стању корисника и популације, учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном
раду, врши примарну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање
уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у амбуланти
и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, прати
болесника до болнице, по налогу лекара, врши требовање и
набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок
трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима,
обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично, одговорна је за правилно
вођење медицинске документације, фактурише здравствене
услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује
у изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената
лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава медицински отпад, обележава
и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и
остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре,
за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, општи смер;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању медицинске сестре – техничара; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине изабрани лекар за одрасле
пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице; ради на откривању
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената;
указује хитну медицинску помоћ; упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента; прописује
лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту
из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја,
упућивања на специјалистичко-консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво
здравствене заштите; у поступку остваривања здравствене
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и
терцијарни ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на
терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге
које пружа; даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним
програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на
лични захтев и на службени захтев код одређених случајева
болести и повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран
за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по
налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: 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; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре
из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија,
киротерапија), на основу налога доктора медицине специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о
томе води прописану медицинску документацију; надзире
и контролише рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг

oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; учи и
мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa;
прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa прoгрaм
физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;
пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; врши процену обима покрета, мери обим и дужину екстремитета, врши остала антропометријска мерења, врши процену
држања, хода, физичких активности са аспекта могућности,
издржљивости, координације, експоненцијалне струје, магнетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје, УЗ, сонофореза, ИР, UV
зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне
вежбе у оквиру кинезитерапијског третмана, корективне вежбе деформитета кичменог стуба и стопала код деце, третман
посттрауматских стања, третман централних и периферних
неуролошких лезија, респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мускулатуре, терапија парафином, крио
терапија, процењује равнотежу у свим положајима (квалитет,
реакција равнотеже), врши процену стања и развоја моторике, користи специјалне тестове намењене посебним патолошким стањима, скупинама, итд., прави адекватан терапијски
програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а
у складу са општим физијатријским планом лечења, контролише стање пацијента и свој програм уз допуну и корекцију,
учествује у тиму за оспособљавање пацијента и за оцену
радне способности, води стручну документацију о пацијенту,
обавља административне послове у свом домену рада, фактурише здравствене услуге које пружа, обавља и друге послове
из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за
свој рад одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном руководиоцу и nачелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, на основним
студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; на основним студијама у трајању
од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски
смер; стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном школи, фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења
о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и
подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима
савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију, спроводи план здравствено-васпитног рада
вишег и средњег медицинског кадра, сачињава план стручног
усавршавања медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој
нези, израђује месечне, тромесечне, шестомесечне и годишње
извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни
годишњи извештај, ради све послове описане код медицинске
сестре – техничара са средњом спремом, стара се о правилном
чувању, утрошку и роковима важности лекова, одговорна је
за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене здравствене услуге, ради и остале
медицинске и административне послове из домена своје струке
по налогу одговорне сестре, за свој рад одговара одговорној
медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику
службе.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке, општи смер,
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; стручни испит, лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне
медицинске сестре; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома
здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли, IV спрат.

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

Оглас објављен 10.11.2021. године у публикацији “Послови”,
поништава се за радна места: медицинска сестра – техничар
у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења (2 извршиоца) и медицинска сестра – техничар у
операционој сали (1 извршилац), Одељење анестезиологије са
реаниматологијом.
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Медицина
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра – техничар у интензивној
нези нивоа 3
Одсек кардиохируршког интензивног лечења,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања
3 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
у операционој сали

Одељење анестезиологије са реаниматологијом,
на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања

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

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима

Дневна болница дечје хирургије, на одређено
време по основу замене до повратка радника
са боловања

Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 3

Одељење хируршког интензивног лечења,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријски / општи
смер; положен стручни испит; најмање шест месеци радног
искуства на пословима медицинске сестре – техничара. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови“. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на
адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске
сестре – техничара, на одређено време по основу замене до
повратка радника са боловања – 7 извршилаца”. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: 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.). Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине – специјалиста у
радиолошкој дијагностици
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни
испит, положен специјалистички испит из радиологије; познавање најмање једног страног језика; пожељно је претходно
радно искуство у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да уз
пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету – VII
степен стручне спреме (са просечном оценом студирања); оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; оверен препис или фотокопија уверења о положеном
специјалистичком испиту из радиологије; оверен препис или
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање
магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); доказ о
радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопију лиценце; фотокопију личне карте или очитану
личну карту; биографију са адресом и контакт телефоном. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у
листу „Послови“. Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

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

Помоћни радник на нези болесника на
осталим болничким одељењима

основна школа, на одређено време од 12 месеци,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
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54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа: радно искуство у здравственој установи терцијарног
нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене
основне школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ о радном
искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Универзитетско клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацију „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505-273. Пријаве
се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно
место конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место _____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)”.

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

Сервирка

основна школа, за потребе Одељења за исхрану
болесника Службе за техничке послове,
на одређено време од 18 месеци,
пробни рад 3 месеца

Техничар одржавања одеће

основна школа, за потребе Одсека за прање
рубља Службе за техничке послове, на одређено
време од 18 месеци, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног
односа: радно искуство у здравственој установи терцијарног
нивоа здравствене заштите. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома завршене
основне школе; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом). Као доказ о радном
искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
кандидати треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Универзитетско клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацију „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/505-273. Пријаве
се подносе лично затвореној коверти преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште
на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно

место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
за радно место ___ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра – техничар

на одређено време због замене привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад. Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пријаву на
оглас са кратком биографијом, фотокопија личне карте, уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о
упису о Комору.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана
од објављивања огласа у листу “Послови” и на званичној
веб-страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа
достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са
траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “За конкурс – не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел. 034/853-349

Руководилац финансијско-рачуноводствених
послова, начелник Службе за правне и
економско-финансијске, техничке
и друге сличне послове
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на
основним академским студијама из области економије у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; знање рада
на рачунару; пет година радног искуства у обављању економско-финансијских послова. Потребна документа: пријава на
оглас са кратком биографијом, наведеном информацијом о
поседовању знања рада на рачунару, бројем телефона, адресом и мејл адресом; оверена фотокопија дипломе о високом
образовању; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопија личне карте или очитана чипована лична
карта, радно искуство се може доказивати оригиналом или
овереном фотокопијом потврде послодавца, уговора по било
ком основу или неким другим доказом из ког се недвосмислено
може закључити да је лице стекло одговарајуће радно искуство
у захтеваном степену и врсти стручне спреме у обављању економско-финансијских послова. Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас
кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Дом здравља Лапово. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово,
Иве Андрића 9, са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс за
заснивања радног односа на неодређено време за радно место
руководилац финансијско-рачуноводствених послова, начелник
Службе за правне и економско-финансијске, техничке и друге
сличне послове“. На полеђини коверте обавезно написати име
и презиме кандидата. Све додатне информације се могу добити на телефон 034/853-349. Пријаве на оглас могу се поднети
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Избор
кандидата ће извршити директор Дома здравља Лапово. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет страници Дома здравља Лапово: www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси”,
од када тече рок за правно поступање по истој. Кандидати
неће бити лично обавештавани, а послата документа неће
бити враћана. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

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

Радник на обезбеђењу

средња стручна спрема, 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, 85/18) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији
са систематизацијом радних места Универзитетског клиничког
центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
за послове је: радно искуство у трајању од најмање 6 (шест)
месеци на наведеним пословима у здравственој установи на
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терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о стеченом образовању одговарајућег профила; лиценца за
вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са
или без оружја; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; као доказ о радном искуству
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није
покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним
за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат
не достави горе наведене документе у року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос.
На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату
плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично
затвореној коверти преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ___
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

средња медицинска школа смер лабораторијски техничар IV
степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад.

6. Спремачица у просторијама у којима се
пружају здравствене услуге
на одређено време од 6 месеци, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: основно
образовање.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас за радна
места под бројем 1, 2, 3, 4, 5 достављају: пријаву на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад, изјаву да су здравствено способни за
послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који се пријављују на оглас за
радна места под бројем 6 достављају: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о основном образовању, изјаву да су здравствено способни за
послове за које подносе пријаву фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података,
који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани
кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснивају радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на наведену адресу. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији
послова.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

3. Медицинска сестра – техничар на осталим
болничким одељењима

за рад у Служби за ортопедију и трауматологију,
на одређено време, ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

4. Медицинска сестра – техничар на осталим
болничким одељењима
за рад у Одсеку за имплантологију
у Служби за ортопедију и трауматологију,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас”
са називом и редним бројем радног места за које се конкурише
искључиво поштом а на наведену адресу. Опис послова: према
Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

37000 Крушевац
Ћирила и Методија 32

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

1. Виша медицинска сестра – техничар
у амбуланти

1. Доктор медицине специјалиста
педијатрије – изабрани лекар

37000 Крушевац, Косовска 16

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до њеног
повратка на рад, у амбуланти „14. октобар”,
Служба опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: високо
образовање: на струковним студијама медицине првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; висока
медицинска школа струковних студија смер струковна медицинска сестра на основним студијама медицине у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска школа
општег смера; положен стручни испит, поседовање лиценце за
рад, здравствена способност за посао.

2. Медицинска сестра – техничар у амбуланти
на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад,
у амбуланти „В. Шиљеговац“ Служба опште
медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад.

3. Медицинска сестра – техничар у амбуланти
на одређено време, ради замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад, у
амбуланти „Дијагностички центар”,
Служба опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад.

4. Медицинска сестра – техничар у амбуланти
на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад,
у амбуланти „Нова пијаца“,
Служба опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад.

5. Лабораторијски техничар

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на рад,
у Служби за лабораторијску дијагностику
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена

Бесплатна публикација о запошљавању

за децу у Служби за здравствену заштиту деце
и школске деце
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен
медицински факултет, положен стручни испит, завршена
специјализација из педијатрије и поседовање лиценце за
рад. Опис послова: У складу са Правилником о органиизацији и систематизацији послова у Дому здравља Крушевац.
Кандидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из
педијатрије, оверену фотокопију лиценце за рад, изјаву да
су здравствено способни за послове за које подносе пријаву,
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, ради
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку
о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата
одлучује директор. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад на IV одељењу – Хирургија дојке,
меких ткива, дечија и васкуларна хирургија
Службе за хирургију, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог
на боловању

Спремач/спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
за рад при техничким пословима Ковид
болнице Крушевац Опште болнице Крушевац,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању за рад
у COVID болници

Техничар одржавања одеће

за рад при техничким пословима Ковид
болнице Крушевац Опште болнице Крушевац,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању за рад
у COVID болници
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у
затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, искључиво
поштом на наведену адресу. Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице
Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

на одређено време због повећаног
обима посла

2. Виши радиолошки техничар у дијагностици

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни
услови: 4. степен стручне спреме, лабораторијски техничар,
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву
са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду
издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци
након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон.

за рад у Служби радиолошке дијагностике
при Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене на боловању

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

на одређено време због замене радника на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни
услови: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон.

Виша гинеколошко-акушерска сестра

на одређено време због замене раднице на
породиљском боловању
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посебни
услови: 6. степен стручне спреме, виша гинеколошко-акушерска сестра, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да
уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној вишој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
потврду издату од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца); биографију са адресом и контакт телефон.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу:
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
Доктор медицине
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести,
повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем
специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; 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; ради
у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у
посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемије и
мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује
на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује
начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину
кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину
привремене спречености за рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала; даје оцену о здравственом стању и упућује на
оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада, збрињава пацијенте на месту повређивања, односно
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном
санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; за
свој рад одговоран/а је начелнику службе.
УСЛОВИ: 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; стручни испит у
складу са Законом о здравственој заштити; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у струци. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: 1. пријаву на конкурс, 2.
кратку биографију, са адресом и контакт телефоном; 3. оверену копију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;
4. фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована); 5. фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме), 6. доказ о положеном стручном испиту (оверена
копија), 7. лиценцу (оверена копија), 8. потврду претходног
послодавца о стеченом радном искуству у струци – не старију
од 30 дана. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на wеб
сајту Министарства здравља РС и веб-сајту Дома здравља Прокупље. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Дома здравља Прокупље.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Телефон за контакт 027/8150-004.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати: Поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља Прокупље, Ћирила и Методија 4, 18400 Прокупље са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време”, лично доставити у писарницу Дома
здравља Прокупље, радним данима од 07.00 до 14.00 сати.
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ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88

Доктор медицине

1. Гинеколошко-акушерска сестра

2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску
документацију; 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; ради у превентивним
саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске,
циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемије и мере за рано откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за
рад због болести или повреде; прописује лекове и медицинска
средства, као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о
здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде
у кућне посете у оквиру теренског рада збрињава пацијенте на
месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је
неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће
здравствене установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; за свој рад одговоран/а је начелнику службе.
УСЛОВИ: 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; стручни испит у
складу са законом о здравственој заштити; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у струци. заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: 1. пријаву на конкурс, 2.
кратку биографију, са адресом и контакт телефоном; 3. оверену копију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;
4. фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована); 5. фотокопију извода из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме), 6. доказ о положеном стручном испиту (оверена
копија), 7. лиценцу (оверена копија), 8. потврду претходног
послодавца о стеченом радном искуству у струци – не старију
од 30 дана. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања у огласима у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на вебсајту Министарства здравља РС и веб-сајту Дома здравља Прокупље. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Дома здравља Прокупље.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Телефон за контакт: 027/8150-004.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати: поштом у затвореној коверти на адресу
Дом здравља Прокупље, Ћирила и Методија 4, 18400 Прокупље са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време”, лично доставити у писарницу Дома
здравља Прокупље, радним данима од 07.00 до 14.00 сати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

IV степен стручне спреме, за рад у сменама и
ноћни рад у ванболничком породилишту
2 извршиоца

2. Гинеколошко-акушерска сестра

IV степен стручне спреме, за рад у сменама и
ноћни рад у ванболничком породилишту, на
одређено време до краја 2021 године
УСЛОВА: Кандидати поред општих услова, извода рођених, држављанства и уверења НСЗ-а треба да испуњавају и
посебне услове и то: оверену фотокопију дипломе о заврсеној
средњој медицинској сколи, образовни профил гинеколошко
акушерског смера, оверену фотокопију уверења о полозеном
струцном испиту за гинеколошку сестру, оверена фотокопија
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара, доказ о радном стажу од најмање 1 године, уверење
да се против њега не воид истрага или кривични поступак
(уверење издаје суд). Лекарско уверење о опстој здравственој
способности, по пријему кандидата. Кандидати молбе треба да
поднесу на горенаведену адресу. Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће по потреби
обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата(тестирање, провере практичних знања, способности и
вештина на основу којих ће се кандидати рангирати, о чему ће
исти бити обавештен телефонским путем. Достављање горенаведене документације је до 14:00 часова са истеком последњег
дана огласа. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
обљављивања огласа. Кандидати који буду донели некомплетну документацију неће се узети на разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Дипломирани правник за правне, кадровске и
административне послове
за рад у ЗЦ Зајечар

УСЛОВИ: правни факултет.

Медицинска сестра – техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: ССС (IV степен) – медицинска школа општег смера,
положен стручни испит.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: ССС (IV степен) медицинска школа лабораторијског
смера, положен стручни испит.

Возач санитетског возила – возач
у санитетском превозу
УСЛОВИ: ССС – техничка школа и возачка дозвола Б категорије.

Домар / мајстор одржавања – монтер грејања
УСЛОВИ: ССС – техничка школа.

Домар / мајстор одржавања

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

УСЛОВИ: ССС – техничка школа.

Медицинска сестра – техничара

на одређено време до повратка раднице са
боловања, за рад у ОЈ Општа болница Сурдулица
УСЛОВИ: IV ссс, завршена медицинска школа – општи смер,
положен стручни испит, лиценца, 1 извршиоц. Потребна документација: -оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи – општег смера, оверена фотокопија уверења о
положеном стручном испиту, лиценца, извод из матичне књиге
рођених, венчаних за особе које су промениле презиме, извод
из евиденције незапошљених, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4
Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија. Пријаве слати на адресу: здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

Спремач/спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
уверење о положеном стручном испиту, очитана возачка дозвола, извод из матичне књиге рођених-венчаних, биографију
са адресом, телефоном.Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8
дана од дана објављивања, лично или обичном/препорученом
пошиљком.

Возач

у Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза за потребе Здравственог
центра Сурдулица ОЈ Дома здравља Сурдулица
УСЛОВИ: Средње образовање, возачка дозвола “Б” категорије. Уз
пријаву на оглас доставити: оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима
јавног информисања. Избор између кандидата који испуњавају
услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3 и 4. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центра Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

Посао се не чека, посао се тражи
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Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 23

„VOSSLOH MIN SKRETNICE“ DOO

„LEDERFLEX“ DOO

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

25000 Сомбор, Призренска 4
тел. 064/1908-705
e-mail: lederflex@mts.rs

Варилац

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, варилац. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу; sandra.mojasevic@
vossloh.com или се јављају на контакт телефон: 018/583-411.

Директор

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ ПРИБОЈ

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 у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да има најмање 5 година радног искуства у струци; да
поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак за кривична дела која
га чине неподобним за рад у државним органима.

31330 Прибој, 12. јануара 5/3

на мандатни период од 4 године

ОСТАЛО: Потребна документација: извод из МК рођених, оригинал не старији од 6 (шест) месеци; уверење о држављанству,
оригинал не старији од 6 (шест) месеци; уверење, односно
диплома о стеченом образовању, оверена фотокопија; уверење о радном искуству које одговара звању потребном за
обављање послова директора Центра за социјални рад и оверена фотокопија радне књижице; уверење да није осуђиван;
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 које се гоњење предузима по
службеној дужности. Уз доказе о испуњености услова конкурса кандидат је дужан да поднесе програм рада за мандатни
период за који се врши избор. Рок за подношење пријаве је
15 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног
информисања. Неблаговремене, непотпуне и нејасне пријаве
неће се узети у разматрање. Писмене пријаве и радну биографију (curriculum vitae) са потребном докуменацијом, доставити
у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс за именовање
директора“ на горе наведену адресу, поштом или лично у
пријемној канцеларији Центра за социјални рад општине Бачка Паланка, радним данима од 07.00 до 14.00 часова.

Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ
“ЗЛАТИБОР” ДОО
Златибор, Насеље Фарма 1
тел. 062/261-506

Лаборант
УСЛОВИ: Без обзира на образовни профил и степен стручне
спреме, без обзира на радно искуство. Јављање кандидата на
контакт телефон: 062/261- 506 (позвати радним данима у времену од 07-15 часова), контакт особа: Милан Љубичић. Оглас
је отворен до 15.12.2021. године.

Индустрија и грађевинарство
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ПРОМЕТ
„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“
11000 Београд, Господара Вучића 57
тел. 064/0933-266
e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Дипломирани инжењер
УСЛОВИ: лице са завршеним VII/1 степеном стручне спреме,
дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер
електротехнике за електромеханику, дипломирани инжењер
машинаства; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), обука за
AutoCAD (све верзије и сви нивои).

Зидар
УСЛОВИ: лице са завршеним III степеном стручне спреме,
зидар.

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице за завршеним I степеном стручне спреме,
помоћни грађевински радник.
ОСТАЛО: рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз,
смештај и исхрана. Пријаве за посао слати на горе наведену имејл-адресу. Јављање кандидата на контакт телефон:
011/6422-877.

Бесплатна публикација о запошљавању

Радници на изради горњих
и доњих делова обуће
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему; рад у сменама; без
обзира на радно искуство. Рок за пријаву је 15 дана.
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Руковалац грађевинских машина
Опис посла: Рукује грађевинском машином „трактор”, летње,
машинско одржавање путних праваца (кошење) и зимско одржавање (чишћење и солење). Одговоран за дневно и текуће
одржавање радних машина и осталих возила, сваку неисправност у раду возила дужан је да одмах пријави непосредном
руководиоцу. У случају квара на возилу помаже запосленима
на одржавању приликом поправке. Дужан је да се по позиву
непосредног руководиоца одазове и ван радног времена. Стара се о спровођењу ХТЗ мера и ППЗ мера и сам их спроводи.
Обавља и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: КВ, ССС, руковалац грађевинским машинама, возач
Ц и Е категорије са ЦПЦ сертификатом; радно искуство минимум 2 године на истим пословима. Рок за подношње пријаве
за јавни конкурс: 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у листу „Послови“. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Харис Хоџић, тел. 064/278-2094,
радним данима у периоду од 11.00 до 13.00 часова. Адреса
на коју се подноси пријава за јавни конкурс Прибој, 12. јануара бр. 5/3, 31330 Прибој, са назнаком ”За јавни конкурс за
попуњавање радног места руковалац грађевинских машина
у Јавном предузећу за уређење грађевинског земљишта и
развој Прибој. Кандидат мора да испуњава опште услове: да
је пунолетни држављанин Републике Србије, да има општу
здравствену способност, да има прописану стручну спрему
да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци, да му раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже
повреде дужностии из радног односа (оверена изјава). Докази
који се прилажу уз пријаву за јавни конкурс: Кандидат је, уз
пријаву на јавни конкурс, дужан да достави: потисану пријаву
са кратком биографијом, адресом, бројем телефона диплому о
стеченој спреми, доказ о поседовању ЦПЦ сертификата, доказ
о поседовању возачке дозволе ц и е категорије, одговарајући
доказ о потребном радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које
је предвиђена казна затвора најмање 6 месеци (не старије
од 6 месеци), уверење да се не води кривични поступак за
кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци), уверење о
општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),
докази о испуњености напред наведених услова подносе се
у оргиналу или овереној фотокопији. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку (“ Сл. гласник РС”бр. 18/16, 95/18) прописано, поред осталог да орган
може да врши увид, прибавља, и обрађује личне податке о
којима се води службена евиденција (то су конкретно: уверење о држављанству, извод из МК, уверење о положеном
државном стручном испиту или правосудном испиту), осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног, достави и изјаву којом се опредељује за једну од ове две могућности. Примерак изјаве може се преузети у канцеларији бр.
6 у просторијама Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој. ровера 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 оглашеним радним местима, а у случају да
је уредну документацију благовремено предао већи број лица
у односу на број лица која се примају у радни однос, провера
стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују
у изборном поступку, обавиће се у просторијама Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој,
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени телефонским
путем на бројеве које су навели у пријави, а разговор са кандидатима ће обавити конкурсна комисја. За наведено радно
место, радни однос се заснива на неодређено време. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оргиналу или фотокопији овереној у општини, суду или јавног
бележника, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи комисија
именована од стране директора Јавног предузећа за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибој, решењем бр. 858,
од 2411.2021.године. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које
кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна
комисија одбацује закључком против кога се може изјавити
жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема
закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

www.nsz.gov.rs

ДОМ КУЛТУРЕ „ЈОВАН ТОМИЋ“
31320 Нова Варош
Трг војводе Петра Бојовића 5

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема (високо образовање на студијама II степена дипломатске академске студије мастер или
високо образовање на основним студијама у трајању од четири године), 2. најмање 5 година радног искуства у култури, 3.
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора установе, 4.
држављанство Републике Србије, 5. општа здравствена способност. Конкурсна документација мора садржати: 1. редлог
програма рада и развоја установе за период од четири године,
2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, 3. оверену копију радне књижице, 4. уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да кандидат није осуђиван за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора
установе (не старије од 6 месеци), 5. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), 6. извод из матичне
књиге рођених, 7. биографију кандидата која садржи елементе који доказују стручност из делокруга, 8. доказ о здравственој способности – лекарско уверење (не старије од 6 месеци).
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса, на
мандатни период од четири године. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у побликацији „Послови”.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити
на наведену адресу Управом одбору, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве Управни одбор не разматра. О исходу огласа кандидати ће
бити писмено обавештени.

БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел. 033/712-960, тел./факс: 033/711-146
www.biblioteka-prijepolje.com

1. Дипломирани библиотекар
Опис посла: осмишљава и руководи научноистраживачким
пројектима у библиотечко-информационој делатности; обавља
најсложеније стручне послове у оквиру делатности од општег
интереса која се односи на очување културног и историјског
наслеђа – старе и ретке књиге; креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне збирке и базе података; води
статистику и евиденције, анализира, прати стање и предлаже
мере за унапређење делатности; креира и спроводи набавну
политику установе попуњавањем фонда свим видовима
набавке и формира и води посебне збирке; обрађује све облике библиотечко-информационе грађе и извора, врши редакцију
каталога, формира рефералне и друге базе података; омогућава корисницима приступ библиотечко-информационој грађи и
изворима у библиотеци и на даљину и израђује концепцију,
организује и спроводи едукативну и стручну помоћ корисницима; утврђује и спроводи концепцију чувања и ревизије библиотечко-информационе грађе и извора; израђује критеријуме
за категоризацију, води регистре и ради на осталим пословима
заштите старе и ретке библиотечке грађе; планира, организује
и реализује програм односа са јавношћу; координира и пружа
стручну помоћ запосленима у огранцима установе; прикупља
и обједињује статистичке и извештаје о раду свих огранака
установе и даје елементе за израду годишњег програма рада и
извештаја о раду установе; прати и проучава потребе и услове рада установе у целини и даје стручне инструкције у циљу
унапређивања рада установе; припрема и координира обликие
континуираног струћног образовања усавршавања у установи;
обавља и друге послове у оквиру програма развоја установе;
обавља и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: 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,
специјалистичке струковне), 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 или на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо
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образовање, почев од 10. септембра 2005. године; знање рада
на рачунару; знање страног језика; положен стручни испит и
стечено звање у складу са правилником; најмање једна година
радног искуства.

2. Координатор дигиталних процеса
Опис посла: врши истраживање, анализу и есктерну селекцију целокупне потенцијалне грађе у области заштите културног наслеђа за дигитализацију у локалној средини и шире, у
сарадњи са установама културе, субјектима у култури, локалном заједницом и др, креира политику у области дигитализације; учествује у осмишљавању функционалности дигиталних
платформи; прикупља грађу за дигитализацију на терену у
области непокретног, покретног и нематеријалног културног
наслеђа, библиотечке, музејске, архивске делатности и археолошких истраживања; врши интерну селекцију грађе за дигитализацију у области заштите културног наслеђа; предлаже приоритете за дигитализацију у области непокретног, покретног
и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске,
архивске делатности и археолошких истраживања; иницира и
координира израду дигиталних колекција, збирки; организује
и прати рад запослених на дигитализацији; прати послове припреме документације у области непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа, библиотечке, музејске, архивске
делатности и археолошких истраживања за коју ће се вршити
дигитализација, врши координацију послова дигитализације и
скенирања документације; спроводи мере одговарајуће заштите фондова дигитализоване грађе и учествује у пословима
дигитализације; израђује програме у складу са дефинисаним
критеријумима приоритета за игитализацију грађе у Републици Србији; активно прати развој области дигитализације
на међународном плану; планира активности у области промоције дигиталнх садржаја и њиховог пласмана, коришћењем
дигиталних медија, као и стандардних облика представљања.
УСЛОВИ: 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, специјалистичке струковне) 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 изузетно: на студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до ступања на снагу ове уредбе; знање рада на рачунару, укључујући и познавање система
за складиштење података и рада у базама података; знање
рада у програмима за графичку обраду; знање страног језика;
познавање процеса дигитализације.
ОСТАЛО: Конкурс спроводи Комисија именована од стране
в. д. директора Библиотеке „Вук Караџић” Пријепоље. Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: Провера се врши се из области познавања
прописа којима се уређује правни положај локалне самоуправе, закона о запосленима у јавним службама, познавање
општих прописа о раду, као и познавање прописа везаних за
обављање послова на конкретном радном месту. У изборном
поступку, Конкурсна комисија усменим путем врши проверу и
оцењивање: из области познавања прописа којима се уређује
правни положај локалне самоуправе, закона о запосленима
у јавним службама, познавање општих прописа о раду као и
познавање прописа везаних за обављање послова на конкретном радном месту; вештине: проверава се вештина комуникације, организационе способности, вештина рада на рачунару.
Радни однос се заснива на неодређено време, а место рада
је Библиотека ”Вук Караџић” Пријепоље. Рок за подношење
пријава је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања на огласној табли Библиотеке”Вук Караџић”
Пријепоље, интернет презентацији Библиотеке”Вук Караџић”
Пријепоље https: //biblioteka-prijepolje.rs и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Општи услови за
рад на радном месту: Сваки кандидат, поред услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији послова
у Библиотеци “Вук Караџић”Пријепоље који су наведени у
условима радних места, треба да испуњава и следеће опште
услове из члана 35. Закона о запосленима у јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 113/2017, 95/2018,
86/2019 и 157/2020): да је држављанин Републике Србије, да
је пунолетан, да има прописано образовање, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
и начин достављања: оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство); потврда/уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у суду или код јавног
бележника. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18),
прописано је, између осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о чињеницама о
којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. Потребно је да учесник
конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке
о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам. Образац изјаве доступан је на сајту Библиотеке “Вук
Караџић” Пријепоље и објављен је уз јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Библиотеци ”Вук Караџић”
Пријепоље. Пријаве са прописаним доказима се достављају на
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адресу: Библиотека “Вук Караџић” Пријепоље, Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље (са назнаком – Конкурсној комисији
за спровођење јавног конкурса за попуњавање извршилачког
радног места у Библиотеци ”Вук Караџић” Пријепоље). Место,
дан и време када ће се спровести изборни поступак: За кандидате чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће
извршена провера стручне оспособљености, знања и вештина
које се вреднују у изборном поступку. Конкурсна комисија ће
15.12.2021. године, у просторијама Библиотеке “Вук Караџић”
Пријепоље, проверити оспособљености, знање, вештине
односно компетенције кандидата у изборном поступку. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Лејла
Башовић, дипломирани економиста за финансијко-рачуноводствене послове. Датум оглашавања: 01.12.2021. године. Напомене: Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.

мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, оригинал не
старији од 6 месеци; уверење о држављанству издато на прописаном обрасцу са холограмом – оверена фотокопија, извод
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом – оверена фотокопија, доказ о познавању српског
језика – подноси само кандидат који није стекао образовање
на српском језику, биографију. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Решење о избору кандидата доноси се у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни
формулар са биографијом и конкурсом траженим доказима о
испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за радни однос на
неодређено време”. Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом о заштити података о личности у сврху обраде
података у конкурсном поступку.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 58
тел. 011/2143-965, 3111-779

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
Законом о раду, као и посебне услове прописане чл. 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. У поступку одлучивања
о избору кандидата врши се претходна провера психолошких
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, на коју се упућују кандидати који су изабрани у ужи
избор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Рапублике Србије. Уз одштампани пријавни
формулар кандидати обавезно подносе доказ о одговарајућем
образовању – диплома одговарајућег степена и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија) – оверена фотокопија; доказ да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), и то:
1. да има стечено одговарајуће високо образовање, прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или
психолога: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидистиплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да има дозволу за рад, односно положен стручни
испит за наставника или стручног сарадника; 3. да има обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на дужност); 4. да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6. да лице није правноснажном судском
пресудом осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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; 7. да има држављанство
Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 1. диплому о стеченом одговарајућем високом образовању (оверен препис или оверена фотокопија); 2.
уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (оверен препис или оверена фотокопија); 3. потврду да
кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања: потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат ради. Ако кандидат није у радном односу, потврду издаје
установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области
образовања и васпитања (оригинал, не старији од 6 месеци); 4.
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
6. доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6
месеци); 7. доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора 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); 8. доказ о непостојању дискриминаторног
понашања (потврда Повереника за заштиту равноправности
да се не води поступак за заштиту од дискриминације за дела
наведена у члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старија од 6 месеци); 9. доказ
о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); 10. 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, као и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног
саветника), ако га поседује; 11. лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима (не старије од 6 месеци); 12. пријава на конкурс
са радном биографијом и оквирним планом рада за време
мандата директора. Рок за подношење пријаве на конкурс је
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15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима
и са потребном документацијом доставити на адресу школе,
лично (сваког радног дана од 8 до 15 часова) или поштом, у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити сваког радног
дана код секретара школе на број телефона: 011/7870-046.
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1) Наставник енглеског језика
2) Наставник хемије
3) Наставник ликовне културе
са 90% радног времена

4) Административни радник

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. ОШ „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
горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА ”КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11080 Земун, Немањина 9

са 50% радног времена

Стручни сарадник – библиотекар/нототекар

5) Библиотекар

УСЛОВИ: Кандидати могу засновати радни однос под условима из члана 139 ЗОСОВ: да имају одговарајуће образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/19 и 6/20), чл. 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура,
уметности и јавно информисање („Сл. гласник РС – Просветни
гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/2019) и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник – Просветни гласник РС” бр. 18/2013,
2/2017, 9/2019, 1/2020), Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 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 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 – образовно-васпитни рад се остварује на српском
језику. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију са следећим
доказима о испуњености услова: 1) доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе и додатака
дипломи); 2) уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци); 3) извод из матичне књиге
рођених; 4) доказ о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ
да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у
складу са чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања односно да поседују најмање 30 ЕСПБ); 5) 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 (извод из казнене евиденције МУП-а РС, не старије од 6
месеци); 6) доказ о знању српског језика – подноси кандидат
који средње, високо образовање није стекао на српском језику,
издат од одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лице задужено за информације о јавном конкурсу је административни
радник, тел 011/2615-223. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија, у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс спроводи конкурсна
комисија именована од стране директора школе.

са 50% радног времена

6) Спремачица

са 50% радног времена

7) Наставник информатике и рачунарства
на одређено време

8) Наставник разредне наставе
на одређено време

Услови за радна места 1, 2, 3, 5, 7 и 8: 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. године. Лице из
подтачке (1) мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета.
Услови за радно место 4: средње образовање, подручје
рада Економија, право и администрација.
Услови за радно место 6: завршена основна школа.
За сва радна места (од 1 до 8): Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису правноснажном судском пресудом осуђивани за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у 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; 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: за радна места
под 1, 2, 3, 5, 7 и 8: оверену фотокопију дипломе о завршеним основним студијама, оверену фотокопију дипломе о завршеним основним и 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. године; за радно место 4: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи; за радно место 6: оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи;
за за радна места под 1, 2, 3, 5, 7 и 8: оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи само за кандидате који нису приправници); за сва
радна места: уверење о држављанству, оверена фотокопија;
извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела из тачке 3) услова конкурса, не старије
од 6 месеци; 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

Бесплатна публикација о запошљавању

МАШИНСКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ДАКИЋ“
11090 Београд
Раковица, Мишка Крањца 17

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/19), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и

Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Машинство и обрада метала („Службени гласник
РС“, број 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017,
4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019, 2/2020, 1/2021), а то су: 1.
одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена 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 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 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
са одштампаним пријавним формуларом достављају следећу
документацију: 1. биографију (ЦВ), 2. доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију дипломе о стеченој
стручној спреми), 3. уверење о неосуђиваности (оригинал, не
старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. извод
из матичне књиге рођених. 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 поступака. 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 горенаведену адресу.

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

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20)
и Правилника о организацији и систематизацији послова
у Машинској школи „Радоје Дакић“, а то су: 1. одговарајуће
образовање (четворогодишња средња школа електро или
машинске струке); 2. психичка, физичка и здравствена 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
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 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом достављају следећу документацију: 1.
биографију (ЦВ), 2. доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију дипломе о стеченом средњем образовању), 3. уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од
6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. извод из матичне
књиге рођених. 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 поступака. 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
горенаведену адресу.

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17 и 95/19), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20),
и Правилника о организацији и систематизацији послова у
Машинској школи „Радоје Дакић“, а то су: 1. одговарајуће образовање (четворогодишња средња школа електро или машинске струке и знање рада на рачунару); 2. психичка, физичка
и здравствена 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 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
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остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и са одштампаним пријавним формуларом достављају следећу
документацију: 1. биографију (ЦВ), 2. доказ о одговарајућем
образовању (оригинал или оверену копију дипломе о стеченом
средњем образовању), 3. уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5.
извод из матичне књиге рођених. 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 поступака. 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 гоернаведену адресу.

ОШ “ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”
11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8725-449

1) Наставник предметне наставе у посебним
условима – енглески језик

за рад у првом и другом образовном циклусу, са
60% радног времена

2) Дефектолог наставник са одељењским
старешинством у посебним условима
3) Чистачица у посебним условима
са 77% радног времена

4) Наставник предметне наставе у посебним
условима – немачки језик
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), који
прописују да у радни однос у школи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и то: 1. да 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 у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс,
а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о
раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом
За радно место 1: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (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
који комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука), на основним студијама од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање од 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 17/2018, 6/2020).
За радно место 2: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (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
који 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју (“Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 17/2018, 6/2020).
За радно место 3: услов у погледу одговарајућег образовања: завршено основно образовање.
За радно место 4: услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (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
који 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. годи-
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не, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју („Сл. гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 17/2018, 6/2020).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверен препис или оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању);
3. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за крвична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела из групе дела
против полне слоободе, 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
(документ издаје МУП РС), не старији од 6 месеци; 4. доказ
о држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), не старије од 6 месеци; 5. доказ о познавању српског језика, као језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику (потврда или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
вискошколске установе); 6. пожељно је да кандидати приложе
и радну биографију. 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. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. 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 у ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему
ће учесници конкурса бити благовремено обавештени. 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 наведу на пријави. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија,
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребна документација се подносе секретаријату школе, на горенаведену адресу, лично или
путем препоручене пошиљке, у коверти са назнаком “Пријава
на конкурс – не отварати”. 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). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на број телефона:
011/8725-449, од 08 до 12 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН ХРИСТИЋ”
11400 Младеновац
Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191, 011/8238-668

Наставник уметничких и стручних предмета у
музичкој школи, за предмет Гитара
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019,
27/2018 – др. закони и 6/2020) и чланом 2 став 1 тачка 5 Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), за радно место
наставника гитаре, односно чланом 23 став 4 Правилника о
организацији и систематизацији послова Основне музичке
школе „Стеван Христић” Младеновац, дел. број. 13-2/21 од
08.07.2021. године за радно место наставника гитаре. Остали услови су прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018)
и чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020). Кандидати подносе: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2. радну биографију; 3. доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена копија дипломе о
завршеним основним академским студијама и оверена копија
дипломе о завршеним мастер академским студијама са одговарајућим овереним копијама додатака дипломи); 4. уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из
педагогије и психологије или доказ да су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања); 7. уверење
о неосуђиваности прибављено од надлежног органа МУП-а
Републике Србије; 8. доказ о знању српског језика издато од
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање; 9. доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење). Пријавни фор-

мулар и потребна документација (тачке 1-8) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (тачка 9) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 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. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Потребна документа се
подносе препорученом пошиљком или лично на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на контакт телефоне: 011/8244-191 и 011/8238-668.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
Београд, Данила Илића 1

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

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
11090 Београд, Сењачка 31
тел. 011/3692-733

Наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи: соло певање
Наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи: виолончело
на одређено време

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће високо образовање за
наставника или стручног сарадника у складу са чл. 139 став
1 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници МПНТР, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем образовању, држављанству
РС, доказ из казнене евиденције МУП-а РС о неосуђиваности.
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који је
изабран пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву кандидат
доставља оверене копије докумената, не старије од шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Контакт телефон:
011/3692-733. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
11070 Нови Београд
Булевар уметности 31
тел. 011/312-13-24

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник биологије

са 70% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 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 кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
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Наука и образовање
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Секретар

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из области правних наука у складу са чл. 140 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 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 и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи:
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену
фотокопију дипломе, односно уверења о дипломирању), доказ
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству
Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ да знају српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном – ЦВ. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни
формулар са документацијом доставити у затвореној коверти,
лично или путем поште, на наведену адресу са назнаком „За
конкурс“. Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом о заштити података о личности у сврху обраде података у
конкурсном поступку.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 41
тел. 011/260-12-92

Наставник историје
Наставник рачунарства и информатике
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 и стручних сарадника у гимназији; да имају психичку, физичку и здравствену
способност са 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 да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
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пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњености услова конкурса подносе се уз пријаву, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс, кандидати поред биографије треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31

Наставник (вежби и наставе у блоку)
акушерства са негом
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20):
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних 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 (односи се
на кандидате који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар (са званичне интернет странице),
потребно је доставити школи: радну и личну биографију са
адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – лекарско уверење, подноси се пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе, са
назнаком: „За конкурс“.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Референт за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020), у складу са Уредбом о
каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 81/17, 6/18
и 43/18) и Правилником о организацији рада и систематизацији послова у Зуботехничкој школи, услови за рад на радном
месту су: 1) одговорајуће образовање, и то: стечено средње
образовање правне или економске струке у трајању од четири
године; 2) да кандидат 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 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 образовни-васпитни рад. Кандидати треба
да приложе: попуњен пријавни формулар за конкурисање који
се налази на званичној страници Министарства просвете, науке
и техн. развоја; доказ о стеченом образовању (оригинал или
фотокопија, не старија од 6 месеци од дана објављивања огласа); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса);
оригинал и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса);
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци од дана
објављивања конкурса); доказ о знању српског језика кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском
језику; доказ о здравственој споспобности (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
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 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 који испуњавају услове за пријем у радни однос, о датуму
обављања разговора кандидати ће бити обавештени на број
телефона који напишу у пријави. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на конкурс за
назначено радно место подносе се у затвореној коверти са
потребном документацијом, лично или путем препоручене
пошиљке на горенаведену адресу, уз напомену „Конкурс за
референта за финансијско-рачуноводствене послове – 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. Сви докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника. Фотокопије које нису оверене од надлежног органа неће
се разматрати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у члану 154 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11090 Београд, Раковица
Др Миливоја Петровића 6

Наставник српског језика и књижевности
Наставник биологије
Стручни сарадник – педагог
Наставник технике и технологије
Стручни сарадник – библиотекар
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020 – у даљем тексту: Закон), и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 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); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
обавезно образовање лица из чл. 140 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 психолошких, педагошких
и методичких дисциплина је наставник 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 који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање
или давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, 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 српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020 – у даљем тексту: Закон), и то: да имају
одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
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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); 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; обавезно образовање лица из чл. 140 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 психолошких, педагошких
и методичких дисциплина је наставник 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 који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање
или давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, 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 српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати поред услова из члана 139 ст. 1, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања, треба да имају четврти степен стручне спреме стечен након завршене средње правно-биротехничке, економске школе или гимназије и знање рада на рачунару, а у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Никола Тесла“.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020 – у даљем тексту: Закон), и то: да
имају одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, 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); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; обавезно образовање лица из чл. 140 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 психолошких, педагошких
и методичких дисциплина је наставник 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 који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање; кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник“, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20,
16/20, 19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); 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, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за примање или давање мита, за кривична
дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 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 српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати поред услова из члана 139 ст. 1, 3, 4 и 5 Закона о основама
система образовања и васпитања треба да имају одговарајуће
средње образовање: четврти или пети степен стручне спреме – електро (електромеханичке), машинске, ваздухопловне,
столарске, машинске или водоинсталатерске струке. Лице које
буде примљено у радни однос на ово радно место, уколико не
поседује лиценцу за руковање постројењима за производњу
топлотне енергије дужно је да приступи обуци и полагању
испита за рад на таквим постројењима, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ
„Никола Тесла“.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
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формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оверену фотокопију); оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио образовање по прописима који важе после 10.
септембра 2005. године, доставља оверену фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију дипломе мастер
студија); доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене
евиденције (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Кандидати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се упућују на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс – на
неодређено време”.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020 – у даљем тексту: Закон), и то: да имају одговарајуће
образовање у складу са чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 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); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
обавезно образовање лица из чл. 140 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 психолошких, педагошких
и методичких дисциплина је наставник 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 који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има ово образовање. Кандидат треба да има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); 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, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за примање
или давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, 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 српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(уколико је кандидат завршио образовање по прописима који
важе после 10. септембра 2005. године, доставља оверену
фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију
дипломе мастер студија); доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду
високошколске установе о броју бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из
казнене евиденције (не старије од 6 месеци); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи

се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику. Доказ да кандидати имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Кандидати који уђу у ужи избор, у року од
8 дана се упућују на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком
„За конкурс – на одређено време”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник математике
Наставник српског језика
Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на 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.

Дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ
„Бранко Радичевић“; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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 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.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно
са одштампаним формуларом прилаже: кратку биографију,
диплому о стеченој стручној спреми (или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом
(доказ из суда). Лекарско уверење се доставља приликом
потписивања уговора о раду. Податке из казнене евиденције
прибавља школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе и која утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са биографијом слати
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање –
основно образовање, у складу са Правилником о организацији
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Наука и образовање
и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Бранко
Радичевић“; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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 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.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са
одштампаним формуларом прилаже: кратку биографију, диплому о стеченој стручној спреми или сведочанство о завршеној
основној школи (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству (или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ да
лице није осуђивано правоснажном пресудом – доказ из суда.
Лекарско уверење се доставља приликом потписивања уговора
о раду. Податке из казнене евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе
и која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве са биографијом слати на наведену адресу, са назнаком
„За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕВАН СРЕМАЦ”
Београд, Борча
Трг ослобођења 3

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Библиотекар

са 50% радног времена

Секретар
УСЛОВИ: 1) Кандидати морају да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер стуковне
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;
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије;
5) да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који образовање нису
стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар
доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену копију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству (оригинал или оверену копију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци); кандидат
који није стекао образовање на српском језику доставља доказ
о знању српског језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад; биографију. Пријаве слати на адресу школе или предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са назнаком
„Конкурс за пријем у радни однос“, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 011/3326-580.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
11000 Београд, Бошка Петровића 6
тел. 011/2667-224

Спремачица

на одређено време до повратка одсутног лица
2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Начин конкурисања: путем телефона, особа за контакт: Ивона Станисављевић.

Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
11000 Београд, Милоша Поцерца 2

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање у складу са Законом и то: да има
завршено основно образовање и васпитање; 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 изречну кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српки језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази
се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту), оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци, уверење из казнене евиденције МУП-а Републике
Србије надлежне полицијске управе), кратку биографију – ЦВ,
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику). Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се подносе непосредно
или путем поште на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос за место
чистачице“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036
e-mail: info@fasper.bg.ac.rs

Наставник у звању ванредног професора
за ужу научну област Олигофренологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон),
као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор у звање
наставника.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Социологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да кандидат испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон),
као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор у звање
наставника.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Теоријски и методски приступи
у превенцији и третману поремећаја
понашања
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио
претходне нивое студија са укупном просечном оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон).

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Поремећаји комуникације у
логопедији
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио
претходне нивое студија са укупном просечном оценом најмање осам (8), као и да испуњава остале услове предвиђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 – др. закон).
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Рок за
подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог
Стевана 2.

ОШ „ДРАЖЕВАЦ“
11506 Дражевац, Дражевачка 146
тел. 011/8780-114

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу Конатице

Наставник разредне наставе

у издвојеном одељењу Пољане
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом, и то ако: 1) има стечено одговарајуће високо образовање, прописано чл. 139 и
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“, 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 4/20201): 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, трансдициплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, лице из подтачке (2) 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 правоснажном пресудом за
коју је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и запостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривино дело примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског језика и
језика на ком се 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
школа. Уз попуњен пријавни формулар доставити: 1. оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
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. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, који се у року од 8 дана упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Комисија након
пријема резултата психолошке процене кандидата обавља
разговоре са кандидатима и у року од 8 дана од обављеног
разговора доноси решење о избору кандидата. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни
однос достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 011/8780-114.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област
Регионална географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
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Наука и образовање
Наставник у звању доцента за ужу научну
област Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др.
закон), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Геопросторне основе животне средине
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 показује смисао за наставни рад. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и Статутом Географског факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Картографија
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 показује смисао за наставни рад. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и Статутом Географског факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Географски информациони системи
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 показује смисао за наставни рад. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и Статутом Географског факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Физичка географија (геолошка група
предмета)
на оређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање
осам (8) и показује смисао за наставни рад. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони,
11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
и Статутом Географског факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома о завршеним
претходним степенима студија), достављају се у писаној и
електронској форми (ЦД, УСБ) на адресу: Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд, Студентски трг 3/III,
канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉИЦА МАРИЈА”
Овча
11212 Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник биологије
УСЛОВИ: висока стручна спрема на основу чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија“, као и посебни услови
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја – https://www.
mpn.gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/, радну биографију, доказ о
стручној спреми (оверена копија дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
професионалне праксе), уверење о неосуђиваности издато
од МУП-а, уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). Доказ који се односи на психичку, физичку и
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здравствену способност за рад са децом, подноси се приликом
пријема у радни однос. Пријаве послати поштом (са назнаком „За конкурс”) или их доставити на адресу школе. Ближе
информације се могу добити на број телефона: 011/2731-495.
Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА“
11260 Умка, Милије Станојловића 30
тел./факс: 011/8026-856
e-mail: svetisavau@eunet.rs

Спремачица

у посебним условима,
са 70% радног времена
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,
утврђено 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 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 психичкој, 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 способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са 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: 011/8026-856. Пријаве са
потребном документацијом достављају се лично или поштом у
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурсну комисију“,
на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“

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.
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, треба да доставе
следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. 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 (члан 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања),
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4.
доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 5. потписану биографију или ЦВ. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова (потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом) доставити лично у просторији секретаријата школе, радним даном од 08.00 до 14.00
часова или на адресу школе. Додатне информације на телефон
школе: 011/8071-264.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„АДРИЈАНА“
11000 Београд, Војводе Богдана 11
e-mail: info@vrticadrijana.com
тел. 011/3807-958

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра – васпитач.

Васпитач
УСЛОВИ: завршена виша или висока школа за образовање васпитача.
ОСТАЛО: знање рада на рачунару (Word, Excell, Internet,
Facebook); знање енглеског језика (минимум средњи ниво).
Кандидати се за посао јављају путем телефона: 063/8076-763,
011/380-7958 или шаљу пријаву и радну биографију путем
имејла на: info@vrticadrijana.com.

ОШ “ЈОВАН РИСТИЋ”

11251 Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264

Наставник математике

Борча – Центар III
Беле Бартока 48а
тел. 011/2722-515

Наставник географије

Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 66,66% радног времена,
пробни рад од 6 месеци
са 70% радног времена, пробни рад од 6 месеци

Наставник биологије

са 80% радног времена, пробни рад од 6 месеци
УСЛОВИ: Учесници конкурса треба да испуњавају услове прописане 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 имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник –
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020 и 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ, доставља кандидат
који буде изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у

Наставник српског језика
са 78% радног времена

Чистачица
Чистачица

са 73% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. одговарајућа стручна спрема на основу члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник 11/12, 15/13...),
Правилника о организацији и систематизацији радних места
ОШ „Јован Ристић”; 2. општи услови из Закона о раду, посебни
услови из Закона о основама система образовања и васпитања,
члан 139.
ОСТАЛО: Потребну документацију (пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења о
држављнству, оверену копију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности), послати поштом или доставити на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање.
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Наука и образовање
ОШ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“
Раковица
11090 Београд, Омладинско шеталиште 10

Наставник физичког и здравственог
васпитања
Наставник разредне наставе
Наставник историје
са 95% норме

УСЛОВИ: Услови за пријем наставника су: да кандидат има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и став
2 чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19 и
6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19) и да испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
Кандидати за сва радна места дужни су да испуњавају посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање (оригинал диплома или оверена копија); 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 З 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 (потврда не сме бити старија од 6 месеци, оригинал
или оверена копија); 5. да против кандидата није покренут
кривични поступак нити истрага пред судом (уверење не сме
бити старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 4. да
имају држављанство Републике Србије (уверење не сме бити
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 5. да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни. 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 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 и кратком биографијом достављају установи. 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 у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или слати на адресу: ОШ „Владимир Роловић”,
Београд, Омладинско шеталиште 10. Све информације се могу
добити на број телефона: 011/2332-882, од 09 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47
тел. 011/8231-361

Професор физичког и здравственог
васпитања
Професор информатике и рачунарства
Професор информатике и рачунарства
са 65% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање; да
испуњава посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – др. закони и 6/2020). Сви кандидати уз пријавни формулар који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе); ако не поседују образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установиу току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, да исто стекну
у року од једне а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2. уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима; 3. потврду 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. уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. доказ о познавању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре

Бесплатна публикација о запошљавању

закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору по
конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити
на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака, у складу са чланом
154 ст. 5 Закона о основама система васпитања и образовања.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о
испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу или донети лично у просторије
школе, радним данима од 8.00 до 12.00 часова.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе – математика
са 20 сати недељног рада

Наставник предметне наставе – информатика
и рачунарство
са 20 сати недељног рада

Наставник предметне наставе – ликовна
култура
са 22 сата недељног рада

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стручна спрема сходно чл.
139, 140 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника за рад у основној школи.

Домар

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник разредне наставе

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије
или основне студије у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање од 10. септембра 2005. године), учитељски факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију слати искључиво на имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

1) Наставник физичког васпитања
2) Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

3) Наставник физике

са 80% радног времена

4) Дипломирани економиста рачуноводства

пробни рад 6 месеци

5) Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме столарске, електричарске,
водоинсталатерске, металостругарске или браварске струке.

6) Чистачица

ОСТАЛО: Кандидат треба да има држављанство Републике
Србије; 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 од најмање 3 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, правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Пријављени кандидати су дужни да доставе попуњен пријавни формулар и оверене фотокопије тражене
документације о испуњености услова конкурса, а доказ о неосуђиваности се доставља пре закључења уговора о раду. На
основу чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања, решење о избору кандидата по расписаном конкурсу ће
бити оглашено на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја када постане коначно.

ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
11030 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2394-076
e-mail: osljuba@gmail.com

Спремачица
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у складу
са Правилником о организацији и систематизацији радних места, за радно место спремачице: основно образовање, I степен
стручности; 2) знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 3) поседовање држављанства
РС; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5) поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и достављају: 1) уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), 2) извод из матичне књиге рођених на прописаном
обрасцу са холограмом (не старије од 6 месеци), 3) уверење
о надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван (не
старије од 6 месеци), 4) оверен препис или оверену фотокопију
сведочанства о стеченом образовању (не старије од 6 месеци),
5) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику), 6) краћу биографију. Документа можете
доставити у оригиналу или овереној копији. Лекарско уверење
се доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” или доставити лично у року од 8 дана од
објављивања у листу “Послови.”

Услови за радна места 1, 2, 3, 4 и 5: VII степен стручне
спреме у наведеном звању. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручног сарадника у основној школи.
Услови за радно место 6: I степен стручне спреме – основна
школа. Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19 и 6/2020). Пријаве за заснивање радног односа са одговарајућом документацијом којом се доказује испуњеност услова: фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге
рођених, фотокопија уверења о држављанству. Фотокопије
тражених докумената морају бити оверене. Лекарско уверење
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. Уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела
утврђено у члану 139, став 1, тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат сам доставља. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са
документацијом послати на горенаведену адресу.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142

Наставник предметне наставе изборних
програма са 95% радног времена за
изборне програме: Методологија научног
истраживања са 20%, Примењене науке
са 10% и Образовање за одрживи развој
са 65% радног времена

на одређено време до преузимања, односно
до коначности одлуке о избору кандидата по
конкурсу за пријем у радни однос на неодређено
време, а најкасније до 31.08.2022. године

Наставник предметне наставе изборног
програма Савремене технологије

са 80% радног времена, на одређено време до
преузимања, односно до коначности одлуке о
избору кандидата по конкурсу за пријем
у радни однос на неодређено време, а најкасније
до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране вршиоца дужности 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 наставника 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
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Наука и образовање
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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 којен се остварује образовно-васпитни рад.
Услови под 1) доказују се 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 кандидат 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 за које 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)“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 61
тел. 011/6277-172

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку
Домар
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: одговарајуће образовање
(за наставнике прописано чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а за домара –завршено средње образовање);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије (http:// www.mpn.gov.rs/wp-content-uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом дестављају
школи. 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. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, диплому
о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија),
уверење МУП-а СР Србије о неосуђиваности (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија), потврду Повереника за заштиту равноправности о непостојању дискриминаторног понашања (не старија од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), 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
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установе (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе.
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће
се у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања
и васпитања. 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.
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15
e-mail: banovic.strahinja@mts.rs

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

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

фију, доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе,
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
потврду-уверење о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику) и уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова
здравствене и психофизичке способности – лекарско уверење,
доставља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Наставник предметне наставе – немачки језик
са 77,78% радног времена

Чистачица
Наставник предметне наставе – биологија
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе
– француски језик

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе – филозофија
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена

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

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

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему / образовање – основно образовање; да испуњава услове прописане
одредбама члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/20). Уз пријаву доставити: краћу биогра-

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/1018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), и то: 1. да имају одговарајуће образовање:
- за радно место наставника: образовање прописано чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/1018 – 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, 2/2029, 3/2020,
14/2020 и 1/2021);
- за радно место чистачица: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у XIII београдској гимназији
– основно образовање (I степен стручне спреме);
-за радна места референт за правне, кадровске и административне послове и техничар одржавања информационих система
и технологија: у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у XIII београдској гимназији – средње
образовање у трајању од 4 године (4. степен стручне спреме)
и додатни услов – знање рада на рачунару.
Сви кандидати треба да: 2. имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик
(односи се само на кандидате који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1.
попуњен и одштампан пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. радну биографију; 3. доказ да поседују одговарајуће образовање: – за радно место наставника: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (кандидати са звањем мастер достављају и диплому
основних академских студија) и оверене фотокопије додатака
дипломи, уколико се уз диплому издаје додатак по посебним
прописима; оверену фотокопију дозволе за рад наставника
или стручног сарадника (уколико је поседују); – за радно место
чистачице: оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању; – за радна места референт за правне,
кадровске и административне послове и техничар одржавања
информационих система и технологија: оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем образовању – IV степен струч-

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

Наука и образовање
не спреме и као доказ о знању рада на рачунару прилажу се
оверене фотокопије сведочанства о похађаном предмету рачунарство и информатика или сертификата о познавању рада
на рачунару), 4. уверење да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (издато
од МУП-а, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5. потврду да за њих није утврђено дискриминаторно понашање у складу са Законом (издато од Повереника за
заштиту равноправности (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); 6. уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 7. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
8. доказ о знању српског језика (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику и
то доказ да су положили испит из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал
или оверена фотокопија). Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат је у обавези да поднесе доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење, оригинал или оверену фотокопију, не старије од
шест месеци). Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности. Пријаве се достављају на адресу: XIII београдска гимназија, Љешка
47, Београд, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично у секретаријату школе, радним
данима од 11 до 13 часова или поштом на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс као
и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће се
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона: 011/3555-151.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Ванредни професор за ужу научну област
Топологија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета.

Ванредни професор за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 73 и 74
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета.
ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је поднети: молбу,
биографију, оверену копију дипломе, списак научних радова
и сепарате истих. Молбе са потребним документима могу се
доставити Факултету на горе наведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, Студентски трг 12-16, сваког
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Физика
УСЛОВИ: завршен физички факултет, VIII степен стручне спреме – научни степен доктора наука и други услови утврђени
Законом о високом образовању („Службени 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), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Машинског факултета. Уз својеручно потписану пријаву
на конкурс (у три примерка), доставити у писаној форми (у
једном примерку): биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о
држављанству, списак радова и сепарате објављених радова
и својеручно потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку: http: //www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc. Биографију и списак радова доставити и у електронском
запису. Пријаве доставити на адресу: Машински факултет,
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15
дана од дана објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 060/8075-504
e-mail: vrticlane35@yahoo.com

Кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: II степен стручне спреме.
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ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/8065-950
е-mail: osntsekretarijat@gmail.com

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник технике и технологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним Законом, и то ако: 1) има
одговарајуће образовање – у складу са чл. 139, 140, 142, 143
и 144 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; 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
или давање мита, за кривична дела из групе 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. Уз пријавни
формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, уверење о некажњавању надлежне полицијске управе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставити
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Пријаве на
конкурс достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
БЕОГРАД
11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/3242-062

Наставник предметне наставе вештине
комуникације – вежбе
са 50% радног времена

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 („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и услове у погледу
стечене врсте образовања и то: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог – педагог,
мастер психолог – претходно завршене основне академске студије у области психолошких наука; 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 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 има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник психолог
са 50% радног времена

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 („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог – педагог; дипломирани психолог смер школско-клинички;
дипломирани психолог мастер; мастер психолог; дипломирани психолог мастер и мастер психолог мора имати најмање
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; испуњеност ових
услова доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Чистачица
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 („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: основно
образовање; 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (кандидат попуњава посебан пријавни формулар
за свако радно место ако конкурише на више радних места);
диплому о траженој врсти и степену стручне спреме или уверење ако диплома није издата (кандидати који су завршили
мастер студије у обавези су да доставе и диплому са студија
првог степена); за радно место стручни сарадник психолог –
дипломирани психолог мастер и мастер психолог кандидат
доставља потврду издату од стране матичне високошколске
установе да има 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета;
уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад уколико образовање није стечено
на српском језику. Пожељно је да кандидати доставе и краћу
радну биографију. Сви наведени докази који се достављају
морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати пријавни формулар са траженом документацијом којом се доказује
испуњеност услова конкурса достављају установи у року од
8 (осам) дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријату од 09.30 до 14 часова или поштом на адресу: Правно-пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд, са
назнаком „За конкурс“. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, а избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања. 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. Решење
о избору кандидата по објављеном конкурсу донеће се у складу
са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Ближе информације о конкурсу кандидати могу добити
код секретара школе, број телефона 011/3242-513, од 09 до
14 часова.

ОШ „ДУШКО РАДОВИЋ“
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/2601-786, 3193-844

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 45% радног времена, на одређено време до
повратка помоћника директора школе у наставу,
а најдуже до 31.08.2022. године

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
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Наука и образовање
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 кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају оверену копију дипломе о одговарајућем образовању,
уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију), доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, не старији од 6 месеци (оригинал или оверену копију). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ“
11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар – ликовни педагог, академски графичар – ликовни педагог, академски вајар – ликовни педагог, дипломирани сликар професор
ликовне културе, дипломирани графичар професор ликовне
културе, дипломирани вајар професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних медија професор ликовне
културе, дипломирани уметник фотографије професор ликовне
културе, дипломирани сликар професор, дипломирани вајар,
дипломирани вајар професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар,
дипломирани графичар професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене
уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор
и рестауратор (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и
дизајна), лице са завршеним факултетом ликовних уметности,
лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице
са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна, дипломирани костимограф, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет), дипломирани сценограф.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 85% радног времена

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).
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у
радни однос из чл. 139, 140 и 141. Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору
кандидата за позицију наставника врши се претходна провера
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. На психолошку процену
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способности за рад са децом и ученицима упућују се кандидати који су изабрани у ужи избор. Након пријема резултата
претходне провере психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима кандидати који испуњавају услов за пријем
у радни однос позивају се на разговор. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз одштампани пријавни формулар кандидати обавезно подносе: доказ
о одговарајућем образовању – диплома одговарајућег степена и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и
диплому основних академских студија); доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; за лица која нису стекла образовање на српском језику доказ о положено испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Фотокопије докумената морају бити оверене. Доказ да
кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима – лекарско уверење,
подноси се пре закључења уговора о раду. Решење о избору
кандидата доноси се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са биографијом и
конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса
доставити лично или поштом на наведену адресу, са назнаком
„За конкурс за радни однос”. Достављени подаци обрађиваће
се у складу са Законом о заштити података о личности у сврху
обраде података у конкурсном поступку.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16
тел. 011/3018-702

Наставник разредне наставе
Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена

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 и под условима прописаним Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да има одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 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 и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију
доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци). Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду.

Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ“
11118 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649
e-mail: kraljpetar@sbb.rs

Наставник енглеског језика
Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 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, члан 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020). Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/19), кандидати треба да испуњавају и 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), а
то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима; 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 крвична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1),
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат доставља: биографију
(ЦВ), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, држављанство (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 закључења уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору, конкурсна комисија
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања текста конкурса. Пријаве на конкурс могу се доставити путем поште или
донети лично на адресу: ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић“,
Марулићева 8, 11000 Београд, са назнаком: „За конкурс за радно
место (навести радно место за које се кандидат пријављује)“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 011/7444-649, радним даном од 08 до 15 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРВО АРТ“
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 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 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), као и услове
из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Техничкој школи „Дрво арт“, Београд, дел.бр. 395/3
од 22.02.2018. године и то: поседовање одговарајућег образовања: правни техничар, четврти степен стручне спреме; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду);
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знање српског језика.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр.
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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 посебне услове утврђене у члану 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), као и услове
из Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Техничкој школи „Дрво арт“, Београд, дел.бр. 395/3
од 22.02.2018. године и то: основна школа, први степен стручне спреме; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство Републике Србије; знање српског
језика. Кандидати подносе следећу документацију: одштампан
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
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 кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); радну
биографију.

Наставник стручних предмета из области
пејзажне архитектуре
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 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 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат
треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020),
Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018,
13/2018 и 15/2019), као и услове из Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Техничкој школи
„Дрво арт”, Београд, дел.бр. 395/3 од 22.02.2018. године и
то: 1) поседовање одговарајућег образовања: стечено високо
образовање: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 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. Кандидати за наставнике стручних предмета из области
пејзажне архитектуре морају да имају образовање према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018
и 15/2019); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика. Кандидати подносе следећу документацију: одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
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 кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
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и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење из
МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ о
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); радну
биографију својеручно потписану.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се
у затвореној коверти, на адресу школе, Београд, Цара Душана 23, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или
препоручено поштом са назнаком: „За конкурс за посао”. Све
додатне информације о конкурсу се могу добити у секретаријату школе, сваког радног дана од 09 до 14 часова, позивом на
број: 011/2631-361. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студијама у звању
ванредног професора за ужу научну област
Физичка хемија – контрола и заштита
животне средине, а за предмете
Физичка хемија (основне академске
студије на Биолошком факултету) и
Физичка хемија животне средине 1
(основне академске студије)
на Факултету за физичку хемију, на одређено
време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама, из
научне области за коју се кандидат бира, односно од значаја за
ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична
дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Остали
услови избора, као и начин и поступак избора, утврђени су
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“; бр.
88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21 и 67/21), Правилника о
критеријумима за избор у звања наставника и сарадника на
Факултету за физичку хемију, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр.
200/17 и 210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса
доставити на адресу Факултета, Служби за правно-административне послове, Београд, Студентски трг 12-16, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62
тел. 011/2433-025

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20), и то: 1. да има
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021 од 05.11.2021. године); 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 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 коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021 од 05.11.2021. године); 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма; 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 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 – др. закони 10/19 и и 6/20), и то: 1. да има
одговарајуће образовање: основно образовање; 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 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 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, не старије
од шест месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, Хаџи Милентијева 62, Београд, у року од 8 дана од дана
објављивања, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“
11060 Београд, Вишњица, М. Тита 101
тел. 011/2757-789

Наставник хемије

са 60% радног времена

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи), и
то одговарајуће високо образовање: 1) стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије): (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из тачке 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 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; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких биографских података треба да достави: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, 2) доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци), 3) извод из матичне књиге рођених издат
на прописаном обрасцу са холограмом, 4) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старија од 6 месеци), 5) доказ о неосуђиваности прибавља сам
кандидат и саставни је део пријаве на конкурс. Доказ о знању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад,
доставља само онај кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), доставља изабрани кандидат пре
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Наука и образовање
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Иван Милутиновић“, Маршала Тита 101, Београд, са назнаком
„За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама „Послови“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, тел. 011/2757-789.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

Наставник српског језика

са 66, 67% радног времена

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020), и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 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 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 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. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете и кратку биографију, доставити следеће доказе: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија, не старија од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија од
шест месеци); уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); доказ о знању српског
језика (односи се на кандидате који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља кандидат изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду. 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). Пријаве са документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, лично или
поштом препоручено, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон: 011/2836-621.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
11050 Београд, Милића Ракића 1
e-mail: stevansi@eunet.rs

1. Наставник разредне наставе
2. Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20):
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС” бр.
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски
језик. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закључења уговора о раду. Кандидати су у обавези да доставе:
попуњен пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из казнене
евиденције при надлежној ПУ МУП-а или оверену фотокопију
(не старији од 6 месеци); уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом или оверену фотокопију; доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
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(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
језику на ком се 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. У току трајања поступка одлучивања о избору
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких способности за
рад са ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна комисија након
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на конкурс доставити путем поште на адресу: Основна школа
„Стеван Синђелић“, Милића Ракића 1, 11050 Београд, са назнаком: „Пријава на конкурс за посао“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, преко телефона:
011/3474-075 или на имејл: stevansi@eunet.rs.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Наставник економске групе предмета
2 извршиоца

Организатор практичне наставе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: За наставника и организатора практичне наставе
може бити изабран кандидат у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама, а који испуњава
услове прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона, које је стекао на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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 језик на
коме се 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 тачке 1), 3)–5) члана 139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз одштампан и попуњен формулар за пријаву на конкурс (са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), кандидат подноси следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију; диплому,
односно уверење о завршеном одговарајућем високом образовању; доказ издат од одговарајуће високошколске установе
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса (уверење издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (са
холограмом). Лекарско уверење доставља се пре закључења
уговора о раду.

Техничар одржавања информационих
система и технологија
УСЛОВИ: За техничара одржавања информационих система и
технологија може бити изабран кандидат који испуњава следеће прописане услове: 1) да има средње образовање; 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 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 језик на коме се 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 тачке 1), 3)–5) члана 139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и
попуњен формулар за пријаву на конкурс (са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), кандидат подноси следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију; диплому, односно уверење о завршеној средњој школи; доказ издат од одговарајуће
високошколске установе о знању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у усло-

вима конкурса (уверење издато од стране МУП-а, не старије од
6 месеци); уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених (са холограмом). Лекарско уверење доставља се пре
закључења уговора о раду.

Спремачица
Спремачица

са 61% радног времена
УСЛОВИ: За спремачицу може бити изабран кандидат који
испуњава следеће услове прописане чланом 139 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) да 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 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 језик на
коме се 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 тачке 1), 3)–5) члана 139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз одштампан и попуњен формулар за пријаву на конкурс (са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), кандидат подноси следећу документацију: биографске податке, односно радну биографију; диплому, односно уверење о завршеном основном образовању; доказ
издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима конкурса (уверење издато од стране МУП-а,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених (са холограмом). Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Сви наведени докази морају бити
оригинали или оверене копије које нису старије од 6 месеци.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос а
који су изабрани у ужи избор, биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
за конкурс доставити на адресу школе: Хиландарска 1, Београд, са назнаком „За конкурс ____ (навести радно место за
које се конкурише“. Контакт тел. 011/3225-894.

ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
11158 Београд
Булевар војводе Бојовића 2
тел. 011/2182-944

Руководилац обуке особља које пружа услуге
земаљског опслуживања
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије); студије другог степена из одговарајуће научне, односно стручне области; најмање пет година
релевантног радног искуства на пословима руковођења спровођења обука особља које пружа услуге земаљског опслуживања; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; 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 се остварује
образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос за
сва радна места доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкукрс, а доказ
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију из тачака 1), 3)–5) и доказе
о дозволама, енглеском језику и радном искуству, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Ваздухопловној академији. Уз пријавни формулар достављају се следећи
докази: диплома о стеченом образовању; доказ из казнене
евиденције од Министарства унутрашњих послова да лице 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
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(да није старији од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (да није старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ је диплома о стеченом одговарајућем високом
образовању на српском језику; потврду одговарајуће високошколске установе обавезни су да доставе само кандидати
који одговарајуће високо образовање нису стекли на српском
језику); биографски подаци (ЦВ). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (да није старије од 6 месеци) изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Докази се
достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника. Рок за подношење пријаве на конкурс са потребном документацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријава са потребном документацијом доставља се
на адресу: Ваздухопловна академија, 11158 Београд, Булевар
војводе Бојовића 2, препорученом поштом или непосредно у
секретаријату Ваздухопловне академије, сваког радног дана од
11.00 до 16.00 часова. Кандидат који је учествовао у изабраном
поступку има право да, под надзором овлашћеног лица секретара установе Мирјане Лазаревић, прегледа сву конкурсну
документацију, у складу са законом. Телефон за информације:
секретар Мирјана Лазаревић, 066/8477-320.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 069/8066-389

Ванредни професор за ужу научну област
Статистика и математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: општи услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је донео Национални
савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и општим актима Универзитета у Београду – Економског факултета којима се уређују
услови и поступак за стицање звања наставника. Посебан услов
за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области пословне аналитике и операционих
истраживања. Кандидати су у обавези да у пријави назначе
своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.

Асистент за ужу научну област
Статистика и математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: општи услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, Правилника о ближим условима за
избор сарадника Факултета и Критеријумиа за стицање звања
наставника и сарадника на Економском факултету у Београду. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и
наставничка оријентација кандидата у области економетрије
и анализе временских серија. Кандидати су у обавези да у
пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку
оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија
(списак радова и радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на адресу: Универзитет у Београду – Економски факултет, Каменичка 6, соба 139, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ ДИОГЕН“
Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

Наставник ликовне културе
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из члана 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања, треба
да испуњавају и наведене услове у погледу стручне спреме у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи и Правилника о организацији рада и систематизацији радних места.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и
одштампан пријавни формулар на званичној интрнет страници
Министарства, кратку биографију, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом; уверење о
неосуђиваности, не старије од шест месеци (да кандидат није
осуђен правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања „Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони
и 10/2019). Потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом кандидати достављају школи. Уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене спососбности
за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити лично на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Избор се врши у складу са Законом о
основана система образовања и васпитања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу у
ужи избор, биће позвани на разговор.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Наставник српског језика и књижевности
Наставник рачунарства и информатике
Психолог школе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и
6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће 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; 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
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су
дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију
уверења о стеченом високом образовању ако диплома није
уручена; уверење о неоосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривично дело примање или давање мита, за 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, не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању српског језика на коме 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 надлежне за издавање таквих докумената, попуњен пријавни формулар (доступан на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs), краћу биографију, писану сагласност (у слободној форми) да су сагласни
да се лични подаци доставе надлежној националној служби за
запошљавање ради упућивања на психолошку процену за рад
са децом и ученицима.

Домар школе
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/2020)
и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање IV степен
стручне спреме занатске струке; 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 давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми – уверење 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 кривично дело примање
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
доказ о познавању српског језика на коме 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 надлежне за издавање таквих докумената – попуњен пријавни формулар (доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs), краћу биографију –
писану сагласност (у слободној форми) да су сагласни да се
лични подаци доставе надлежној служби за запошљавање
ради упућивања на психолошку процену за рад са децом и
ученицима.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који су предвиђени чл.
139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања

из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Докази које кандидат
подноси могу бити у оригиналу или фотокопији, која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложене фотокопије докумената могу да буду оверене у судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама судова односно општинским управама као поверени посао). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адресу: Осма београдска гимназија, Грчића
Миленка 71, 11000 Београд, телефон 011/2850-779, са назнаком „За конкурс ____“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/289-3913

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19,
6/20): 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 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 РС; 5) да
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријемни 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: оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (оригинал), не старије од 6
месеци; потврду повереника о непостојању дискриминаторног
понашања, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству,
оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу
са холограмом, оригинал или оверена фотокопија; уколико
диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла образовање на српском
језику. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима који
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима –
лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже конкурсом као
и оних канидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Пријавни формулар, биографију,
конкурсом тражене доказе о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за радни однос“. Контакт
телефон: 011/2893-913.

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА
ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11000 Београд, Есад Пашина 26
тел. 011/3098-092

Чистачица

са 89% радног времена
УСЛОВИ: Услови конкурса: прописани су чл. 139, чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
бр. 88/17, 10/19, 6/20) и Правилником о организацији и систематизацији послова Геолошке и хидрометеоролошке школе
„Милутин Миланковић” (бр. 35/24 од 19.3.2018. године, 35/31
од 28.6.2018. године, 35/7 од 13.9.2018. године). Потпуна
пријава на конкурс садржи: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 2) кратку биографију
са контакт подацима кандидата, 3) оверену фотокопију сведочанства о основном образовању (основној школи), 4) оверену
фотокопију потврде надлежне полицијске управе 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; 5) оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 6)
ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику,
оверену фотокопију доказа да зна српски језик. Фотокопије
докумената оверава јавни бележник – нотар. Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од 6 месеци. Рок за достављање пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији Послови “. Достављају се на наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Стручнотехнички сарадник за остале
делатности – послови поправке и замене
санитарних елемената
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Услови: 4 ниво по НОКС-у: који се стиче завршавањем средњег образовања у четворогодишњем трајању или
3 ниво по НОКСУ-у: који се стиче завршавањем средњег образовања у трогодишњем трајању у складу са одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету
за наведено радно место; најмање 3 године радног искуства
на истим или сличним пословима; да је кандидат држављанин Републике Србије и да има општу здравствену способност.
Потребна документација: пријава на конкурс, оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, радна биографија
(ЦВ), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци). Изабрани кандидат пре ступања на рад
доставља уверење о општој здравственој способности, потврду
да се против кандидата не води истрага и потврду о неосуђиваности. Пријаве са документацијом се достављају лично или
поштом у затвореној коверти на адресу: Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет (за конкурс за радно место
послови поправке и замене санитарних елемената), Војводе
Степе 450, 11221 Београд, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Самостални стручнотехнички сарадник
за студије и студентска питања
(за студије на даљину)
УСЛОВИ: Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, односно 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Посебна знања
и способности: рад на рачунару. Пожељна знања и искуство
кандидата: познавање Windows и Linux о. с. у серверском
окружењу, искуство у раду на пословима ИТ администратора –
основе програмирања.

Администратор подршке корисницима
информационих система и технологија
УСЛОВИ: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; или средње образовање; рад на рачунару; знање
страног језика. Пожељна знања и искуство кандидата: познавање Windows и Linux о. с. у серверском окружењу, искуство у
раду на пословима ИТ администратора, основе програмирања.
Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву приложе:
диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и биографију.
Напомена: сви прилози, достављају се архиви факултета. Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Асистент за ужу научну област
Међународне студије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија
или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске
дисертације, који су сваки од претходних степена студија завршили са просечном оценом најмање осам (8), да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене
Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, број
88/17...11/21 – аутентично тумачење, 67/21 67/21 – др. закони), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у
Београду – Факултета политичких наука. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посебно
из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања
студија, мотивисаност за рад у настави, познавање светских
језика. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија, оверен препис диплома са претходних нивоа студија стечених у земљи или решења о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврда
о уписаним докторским студијама или одлука универзитета о
прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о познавању
светских језика, списак објављених радова и радове, очитана/
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копија личне карте кандидата), доставити на адресу Факултета
политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни
да доставе и својеручно потписану изјаву о изворности која
је доступна на линку: www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремено
достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДАНИЛО КИШ“
11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел 011/7856-845

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник немачког језика
Стручни сарадник – специјални педагог
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће
високо образовање у складу са Законом о основама система
образовања и васпитања стечено на 1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука 2) 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. гл. РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021 од 2405.2021. године); 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 РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који образовање
нису стекли на српском језику).

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
испуњава и услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће
високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања стечено на: 1) студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука 2) 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. гл. РС“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021
и 4/2021 од 2405.2021. године); 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 РС; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који образовање
нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни 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 достави школи:радну и личну биографију са адресом и
контакт телефоном – ЦВ; 2. оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (да није старија од
6 месеци) – кандидат који има високо образовање стечено на
студијама другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе основних академских
студија; 3. уверење да није осуђиван правоснажном пресудом

за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; 4.
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија
да није старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија); 6. ако одговарајуће високо образовање
није стечено на српском језику, доставља се оверена фотокопија потврде/уверења да је лице стекло средње, више или
високо образовање на српском језику или је положило испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (члан 141 став 7 ЗООСОВ). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – лекарско уверење подноси се пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање, као ни фотокопије докумената
која нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда). Пријавни
формулар са конкурсом траженим доказима о испуњавању
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе: ОШ „Данило Киш“ Београд, Генерала
Штефаника 6, Вождовац, са назнаком „За конкурс за радно
место ___“. Контакт телефон: 011/7856-845.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.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 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 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), дозволу за рад – лиценца (уколико
кандидат нема дозволу за рад – лиценцу послодавац ће одредити рок у складу са законом, за полагање испита за лиценцу). Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кандидат
пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење и санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
11147 Београд, Црвено барјаче 6
e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
тел. 011/2399-109

Наставник српског језика
са 70% радног времена

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 и члана 142 Закона о основама система образовања и
вапитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19
и 6/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и да лице испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 3. да лице 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 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 има држављанство Републике Србије,
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни. Уз одштампан и попуњен пријавни формулар
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Наука и образовање
(који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), и кратку биографију,
кандидати достављају установи следеће доказе о испуњености
услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању уверење о неосуђиваности у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Доказ о знању српског језика доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. 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 у листу „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс
доставити лично или слати на адресу: ОШ „Мирослав Антић”,
Црвено барјаче 6, 11147 Београд.

ПОЛИТЕХНИКА – ШКОЛА
ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11080 Београд – Земун, Ауто-пут 18

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) да
имају одговарајуће образовање прописано 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 у подручју рада
Машинство и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 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); 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 кривична дела из групе 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 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 на
адресу школе: Политехника – школа за нове технологије, Аутопут 18, Земун. Уз пријаву потребно је доставити: биографију,
извод из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о неосуђиваности
издато од стране МУП Републике Србије (не старије од 6 месеци) и уверење о држављанству. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел.011/2570-199
office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена

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

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник технике и технологије
Наставник немачког језика
Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године,
до 31.8.2022. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140, 142, 143 и 144
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи); 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које

Бесплатна публикација о запошљавању

је изречена безусловна казна затвора у 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.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: писану
биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са подацима о положеним испитима), уверееа о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), потврду – извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе
(не старију од 1 месеца), оверену копију доказа о положеном
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном испиту
очитану личну карту, доказ о познавању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека рока за
подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос достављају
се на адресу ОШ „Браћа Јерковић“ Железник, Стјепана Супанца
15, 11250 Београд, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“ и назначеним радним местом за које се подноси пријава,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, 123,
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Директор предшколске установе може бити васпитач
или стручни сарадник који је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета или 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 (да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или
вишим образовањем. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има образовање из чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, за васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба да има положен испит
за директора (лиценца за директора). Изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност. Кандидат уз
пријавни формулар (који се може преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.
rs), треба да достави биографију са кратким прегледом кретања и служби и прегледом програма рада установе, доказ
да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену

фотокопију дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског
језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат
доставља писани доказ да је положио српски језик по програму
високошколске установе, оригинал или оверену фотокопију),
потврду о раду – најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања схјодно чл. 140 ст. 1 и 2 или најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања сходно чл. 140 ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал);
доказ 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 кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење или потврда из МУП-а, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија), доказ да је држављанин
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци). Пријава која не садржи
доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит за директора у законском року, кандидат који је
претходно обављао дужност директора предшколске установе дужан је да достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољсшњег вредновања, уколико је
спољсшње вредновање вршено, а уколико није, кандидат доставља изјаву да спољашње вредновање није вршено; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника, уколико је надзор вршен, а
уколико није кандидат доставља изјаву да спољашње вредновање није вршено); доказ да за кандидата није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
Повереник за заштиту равноправности; доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, који издаје надлежни
суд. Кандидат који се пријављује на радно место директора
попуњава пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, контакт телефон). Пријава са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за директора предшколске установе”, лично или поштом
на наведену адресу у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Предшколска установа нема обавезу да пријављеном
кандидату враћа документацију.

МАШИНСКА ШКОЛА “КОСМАЈ”
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-227

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”,. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019 и 6/2020, даље: Закон): да има одговарајуће образовање; за чистачицу основно образовање и васпитање у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Машинској школи „Космај” у Сопоту; да лице
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна, казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне, слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним, правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено, дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја који у штампаној форми доставља школи. Уз
попуњени пријавни формулар доставити: оригинал или оверену копију сведочанства о завршеном основном образовању и
васпитању; уверења или потврде надлежних органа (МУП, суд,
оригинали, не старији од 6 месеци), да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела са правним последицама у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона и да није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика,
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доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе и која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. 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. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве са документима којима
се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу:
Машинска школа „Космај”, Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс” путем поште или
лично у канцеларију секретара школе од 09.00 до 12.00 часова,
радним данима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 011/2834-132.

ле: ОШ „Живојин Перић“, Ваљевски пут бб, 11507 Стублине, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурс”. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Доказ који се односи на способност за
рад са децом (лекарско уверење) подноси се приликом пријема
у радни однос. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити
података о личности. Више информација о конкурсу могу се
добити код секретара школе на број телефона: 011/8791-303,
од 8 до 12 часова.

ОШ “ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”

на дређено време до краја школске
2021/2022. године

11507 Стублине, Ваљевски пут бб
e-mail:oszivojinperic@gmail.com
тел. 011/8791-303

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник руског језика
Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: 1. да имају стечено одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 и 142 Закону 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 одговорајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који, је уређивао
високо образовање до 10. 09. 2005. године; лице из потачке
(2) мора да, има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за, одговарајући предмет, односно
групу предмета, а у складу са Правилником о, степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, („ Сл. гласник РС – Просветни гласник “, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20,
19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); 2. психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених; и 6. да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (образовно-васпитни рад се остварује на српском језику).
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4), 5), 6), саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у виду оригинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. радну и личну биографију са назначеном адресом и контакт телефоном
(ЦВ); 3. доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем високом образовању
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студијама
другог степена, доставља оверену фотокопију дипломе другог
степена и оверену фотокопију дипломе основних академскох
студија); 4. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 полних слобода, 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 које издаје МУП, не старије од 6 месеци (оверену фотокопију или оригинал); 5. уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци); 6. извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци); 7.
уколико диплома није издата на српском језику, као доказ да
зна српски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, у оригиналу или овереној фотокопији. Потребно је
да кандидати такав попуњен и одштампан пријавни формулар
са остатком наведене документације доставе на адресу шко-
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ОШ “ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/7703-506

Педагошки асистент

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020); поседује
одговарајуће образовање, средња стручна спрема 4. степен; да
поседује 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 кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да поседује знање ромског језика, као и предузет ранији ангажман и активности везане за унапређење
положаја припадника ромске националне мањине или припадника других осетљивих друштвених група у којима је кандидат
учествовао; поседује препоруку јединице локалне самоуправе;
да поседује сертификат о завршеном уводном модулу обуке за
педагошког асистента издат од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (завршни уводни модул обуке за
педагошког асистента).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкуса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја уз одштампан пријавни формулар треба да
приложи: пописану биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за који је изречена
безусловна казна затвора у 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 дискирминаторско пронашање (потврда или уверење
из МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (достављају само кандитати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику. У том случају кандидат доставља писмени доказ да је положио српски језик по програму
високошколских установа, оригинал или оверену фотокопију);
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству не старије од 6 месеци); извод из матичне књниге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); сертификат
о завршеном уводном модулу обуке за педагошког асистента
издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности подности кандитат прилико заснивања радног односа;
препоруку јединице локалне самоуправе; доказ о познавању
ромског језика и доказе о активностима предузетим везано за
унапређење положаја припадника ромске националне мањине
и/или припадника других осетљивих друштвених група у којима
је каднидат учествовао (потврда Националног савета ромске
националне мањине, потврда факултета, уверење о похађању
обуке, потврда о учешћу у пројекту, изјава одговорног лица и
др.). Одлуку о избору кандидата доноси конкурсна комисија која
након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају
прописане услове и доносе решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса
елекртонске поште ако је кандидат поседује) и опис ранијих
ангажмана и активности везаних за унапређивање положаја
ромске националне мањине и/или припадника других осетљивих друштвених група у којима је кандидат учествовао. Пријава
са потребном документацијом подноси се у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за педагошког асистента“. Документација
се може доставити лично или поштом да наведену адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату врати достављену
документацију. За сва друга обавештања можете се обратити
секретаријату школе, на број телефона 011/7703-506.

Дефектолог

са 50% радног времена

Секретар
Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и
6/2020); поседује одговарајуће високо образовање; да поседује
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 кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкуса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја уз одштампан пријавни формулар треба да приложи биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверење о стеченом образовању, доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за који је
изречена безусловна казна затвора у 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 дискирминаторно пронашање (потврда или
уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (достављају само кандитати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. У том случају кандидат
доставља писмени доказ да је положио српски језик по програму високошколских установа, оригинал или оверену фотокопију); доказ о држављанству РС (уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књниге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци).
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија која
након обављеног разговора са кандидатима који испуњавају
прописане услове и доносе решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обављеног разговора. Пријава на конкурс
обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адреса елекртонске поште ако је кандидат поседује). Пријава са
потребном документацијом подноси се у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за (радно место на које се конкурише)“.
Документација се може доставити лично или поштом да наведену адресу. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату
врати достављену документацију. За сва друга обавештања
можете се обратити секретаријату школе, на број телефона
011/7703-506.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Таковска 41
тел. 011/3237-312

Наставник информатике и рачунарства
са 95% радног времена

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до истека мандата директора
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о врсти стручне спреме 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, 13/18 и 11/19); да кандидат испуњава услове прописане одредбама члана 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/19, 6/2020). 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
држављанство Републике Србије; 4. 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 и давање мита, за кривична дела из групе 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; 5. да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 1. доказ о стручној
спреми – оверена фотокопија дипломе, 2. држављанство РС
(не старије од 6 месеци оригинал или оверена фотокопија), 3.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 4. уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела утврђена у чл. 139 ст.1 тач. 3 Закона о основама система
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Наука и образовање
образовања које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци), 5. уверење суда да против кандидата није
покренута истрага (оригинал или оверена копија-не старије 6
месеци) 6. потврду-уверење о знању српског језика (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Доказ о испуњењу услова здравствене и психофизичке способности – лекарско уверење доставља се пре закључења уговора
о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о испуњености услова са назнаком (за конкурс) доставити на
адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, 11000, Београд, Таковска 41.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14
тел. 011/2762-876
e-mail: skola@ztskola.edu.rs

Услед техничке грешке у огласу објављеном 24.11.2021. године, у публикацији „Послови“, стоји погрешна адреса установе.
Исправна адреса је: Здравка Челара 14. Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима и понављамо исправан оглас.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14
тел. 011/2762-876
e-mail: skola@ztskola.edu.rs

Наставник практичне наставе област рада
Електротехника
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да
испуњава услов из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника и саобраћај, Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; 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 дело
насиље и породице, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
села примање и давање мита, за кривична дела из групе полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар коју преузима са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потребна
документација за конкурс: оверена форокопија дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству, оригинал или
оверену копију; извод из матичне књиге рођених или оверену копију; уверење о неосуђиваности, оригинал или оверена
копија (издаје МУП или полицијска управа); писмени доказ или
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; доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и учениоцима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је осам дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на адресу школе.

ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

У огласу објављеном 24.11.2021. године, у публикацији „Послови“, услед техничке грешке, изостављен је део огласа. Оглас се
исправља тако што се на крају текста у делу ОСТАЛО за свако
радно место додаје пасус:
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се у
затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним данима
од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом, са назнаком „За конкурс за посао ___ (уписати назив радног места за
које се конкурише“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.
Због исправке, трајање огласа се продужава за 8 дана од дана
објављивања исправке (до 09.12.2021).

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

СРЕДЊА ШКОЛА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Ужичка 2

Стручни сарадник – педагог
VII степен стручне спреме,
са 50% радног времена

Домар / мајстор одржавања, ложач
IV степен стручне спреме

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 24
став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 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 (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 –
др. закон 10/19 и 6/20); 1) има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
( “Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 5/91, 1/92, 21/93,
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005,
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013)
и то: за стручног сарадника-педагога: 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; за домара/мајстора одржавања – средње образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142
став 1 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. Кандидат који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање
из става 1 члана 142 Закона о основама система образовања и
васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став
1 обавезан је да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Услови из тачке 1 доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази 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. Кандидат
уз пријаву прилаже: одштампан и попуњен пријавни формулар,
који кандидати могу пронаћи на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs/formular за пријем
у радни однос у установама образовања и васпитања; оверену фотокопију диплома о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење
о држављанству); извод из матичне књиге рођених; доказ да зна
језик на ком 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 српског језика); лекарско уверење подноси само изабрани кандидат,
пре закључења уговора о раду; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања
– доставља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног
органа – суда да се против кандидата не води истрага нити да је
подигнута оптужница, доставља кандидат уз пријаву на конкурс.
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. 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 кандидата коју врши
Национална служба за запошљавање, 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. Пријаве се достављају секретаријату
школе, лично или поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”, лично или препорученом поштом.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу
нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и
микрoтaлaси

Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм
зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje
на одређено време од 5 година

Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм
зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa
на одређено време од 5 година

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

Aсистeнт зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – а, 67/2021 и
67/2021 – др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим
актима Факултета.
Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи
просечна оцена: сви ужe-стручни прeдмeти мoдулa eлeктрoникa – oблaст aнaлoгнa eлeктрoникa.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у
електронској форми на ЦД-у, копија дипломе односно уверења
које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству),
доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса
Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
У БЕОГРАДУ
Београд, Теразије 41

Начелник Одељења за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: Општи услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема економске струке, најмање пет године радног
искуства у струци, познавање једног светског језика, организационе способности, рад на рачунару.

2. Руководилац Сектора за међународну
сарадњу и унапређење образовања
УСЛОВИ: Општи услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема економске струке или факултет друштвених
наука, дипломске академске студије или основне академске
студије, најмање седам година радног искуства у струци, активно знање једног светског језика, рад на рачунару.

3. Аналитичар-пројектант
УСЛОВИ: Општи услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема, технички факултети, дипломске академске студије, најмање седам година радног искуства у струци, познавање енглеског језика, добро познавање организације информационих система.

4. Млађи саветник за почетну обуку
УСЛОВИ: Општи услови: Учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема, филозофски факултет или факултет друштвених наука, дипломске академске студије или основне академске
студије, најмање једна година радног искуства, рад на рачунару.

5. Млађи саветник за сталну обуку судија
УСЛОВИ: Општи услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: висока
стручна спрема, филозофски факултет или факултет друштвених наука, дипломске академске студије или основне академске
студије, најмање једна година радног искуства, рад на рачунару.

на одређено време од 5 година

6. Администратор рачунарске мреже

Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу
нaучну oблaст Eлeктрoникa

УСЛОВИ: Општи услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и имати држављанство Републике Србије, да му раније није
престао радни однос у државном органу због теже повреде

на одређено време од 5 година
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радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: Виша
стручна спрема или специјалистичке струковне студије
информатичког смера или ССС са лиценцом Microsoft certified
IT Professional, најмање три године радног искуства у струци,
познавање енглеског језика, добро познавање рачунарских
мрежа.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Правосудна академија
у Београду, Теразије 41, Београд, са назнаком „За јавни конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме учесника, датум
и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон или
имејл-адресу. Уз пријаву на конкурс учесник је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу или овереној фотокопији:
диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству,
уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци и уверење да против учесника конкурса није покренута
истрага или подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
радну биографију. Провера оспособљености, знања и вештине кандидата: у изборном поступку оспособљеност, знање и
вештине кандидата проверавају се усмено. Време и место провере знања и вештина кандидата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место, одредиће се
накнадно о чему ће кандидати бити благовремено обавештени
путем телефона или на други погодан начин. Контакт телефон: 011/2184-030. Напомена: пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереним фотокопијама
– непотпуне пријаве, те неблаговремене или неразумљиве
пријаве биће одбачене. Овај оглас објављује се на интернет
адреси Правосудне академије у Београду akademija@pars.rs, на
порталу е-Управе, на огласној табли Правосудне академије у
Београду, на интернет адреси и публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020): 1) да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
–Просветни гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21,
17/21) (у даљем тексту: Правилник); на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студијама другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2) 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); 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) 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).

Београд

Чистачица

1. Наставник у звање редовног професора за
ужу уметничку област Индустријски дизајн

УСЛОВИ: Кандидати 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 95/18 – аутентично тумачење) треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020): 1) да имају први степен стручне спреме; 2) 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);
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) 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).

2. Наставник у звање редовног професора
за ужу уметничку област Фотографија
3. Наставник у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Керамика
на одређено време од пет година

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 фотокопију или оверен препис дипломе
у једном примерку, 3. уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен 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 и у електронској
форми на једном ЦД-у, 5.1. пет до 10 оригиналних радова и
пројеката достављених у електронској форми на 4 ЦД-а, 5.2.
за ужу уметничку област Индустријски дизајн, 5.3. пет до десет
оригиналних радова и пројеката достављених у електронској
форми на 4 ЦД-а, за ужу уметничку област Фотографија, 5.4.
пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у електронској форми на 4 ЦД-а, за ужу уметничку област Керамика,
6. отписани списак приложене документације и радова приложених у електронској форми у три примерка, 7. 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 за избор у звање ванредног професора,
односно до 7 минута за избор у звање редовног професора.
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
са сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља Петра бр. 4, у термину од
10 до 13 часова. За додатне информације тел. 060/5207-721.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС
Београд, Патриса Лумумбе 5

Наставник математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: попуњен
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; биографију (CV); доказ о стручној спреми– за радно место чистачице – диплома о завршеном основном образовању, а за
радно место наставника математике диплома о стеченом одговарајућем образовању у складу са Правилником (уколико је
кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена, доставља диплому другог степена и диплому основних
академских студија) (оверене копије дипломе не старија од 6
месеци); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење из МУП-а, не старијe од 6
месеци (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге рођених, не старији
од 6 месеци (оригинал или оверена копија). Доказ о знању
српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
знање нису стекли на српском језику. Доказ да кандидат има
психички, 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: ОШ „Др Арчибалд Рајс“,Патриса Лумумбе 5, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично
у школи, радним данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон:
011/2772-563.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб.
тел. 019/545-085, 019/542-737

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да имају одговарајуће образовање у складу са Каталогом радних места и
Правилником о систематизацији радних места Основне школе
„Вера Радосављевић” Неготин, и то: стечено 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за радно место секретара школе; да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и
посебне услове прописане Правилником о систематизацији
радних места Основне школе „Вера Радосављевић“ Неготин,
тј. треба да имају и најмање три године радног искуства на
правним пословима и дозволу за рад секретара (лиценца за
секретара) или положен стручни испит за секретара. Кадидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и попуњен пријавни формулар
достављају конкурсној комисији заједно са потребном документацијом у затвореној коверти, лично или поштом на гоернаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
комисија неће разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе конкурсној комисији: кратку радну биографију, диплому о стеченом одговарајућем образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену копију), уверење
надлежне полицијске управе да нису правноснажно осуђивани
за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса), уверење о
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених
– нови образац (оригинал или оверену копију), доказ о познавању српског језика (овај доказ достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је
кандидат положио испит из познавања српског језика, оригинал или оверену копију), доказ о радном искуству стеченом на
правним пословима и потврда о пложеном стручном испиту за
секретара школе. Лекарско уверење (доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је
именовао директор школе, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
наведеног 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.

Сервирка

са 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то: да имају средње
образовање за радно место у складу са Каталогом радних места и Правилником о систематизацији радних места Основне
школе „Вера Радосављевић” Неготин; 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
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Наука и образовање
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кадидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампан и попуњен пријавни формулар достављају конкурсној комисији заједно са потребном
документацијом у затвореној коверти, лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија неће разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе конкурсној комисији: кратку радну
биографију, диплому о стеченом одговарајућем образовању
или уверење о дипломирању (оригинал или оверену копију),
уверење надлежне полицијске управе да нису правноснажно осуђивани за кривична дела прописана чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење треба да буде издато након расписивања конкурса),
уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге
рођених – нови образац (оригинал или оверену копију), доказ
о познавању српског језика (овај доказ достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће образовне установе да је кандидат положио испит из познавања српског језика, оригинал или оверену копију). Лекарско уверење (доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима) доставља кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор школе у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 наведеног 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19316 Кобишница
Слободана Пенезића 59
тел. 019/551-125

Наставник математике
за 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандитат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и то:
а) има одговарајуће образовање предвиђено Правилником
о систему образовања и васпитања наставника и стручних
сарадника у основној школи за радно место наставника математике; б) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела из групе 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 на коме се остварује образовни-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, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не старије
од 6 месеци, уверење надлежног суда да није покренут кривични поступак, личну биографију, контакт телефон, контакт
електронске адресе и адресу пребивалишта. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази
се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама
школе. Пријаве са доказима о испуњености условима конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова или препорученом поштом
на горе наведену адресу. Пријаве се предају у затвореној
коверти, са назнаком: „За конкурс наставника математике“.
Конкурс спроводи конкурсна комисија именовна од стране
директора школе.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац
Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142, 591-424

Наставник енглеског језика у другом циклусу
образовања и васпитања
за 98,89% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са функције
директора школе

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155
став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 28/18 – 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 пропису који је уређивао 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 („Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16,
3/17 и 13/18). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат треба да
поседује: уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); 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 правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. За доказе који су неопходни у
поступку одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и уз сагласност запосленог (образац 1). Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни
испит – испит за лиценцу; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).
Кандидат мора да зна српски језик. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
треба послати на напред наведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 030/590-142 и 591-424.

ОМШ “РАНКО КРИВИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 97
тел. 030/581-435

Наставник клавира
Наставник гитаре
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
кандидат треба да: има одговарајуће образовање у складу са
Законом 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), као и у складу са Правилником 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); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити:
попуњен пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању према Правилнику 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) и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); доказ о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, не старије од 6 месеци); доказ

о познавању српског језика као језика на којем се остварује
образовно васпитни рад подноси кандидат који није стекао
образовање на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравтвену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурсна
комисија школе доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти са назнаком „за конкурс”, лично или поштом на
адресу школе: ОМШ „Ранко Кривић”, Пролетерска 97, 19250
Мајданпек. Додатне информације о конкурсу могу се добити
путем телефона на број: 030/581-435.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24
тел. 030/456-022

Педагог

на одређено време ради замене раднице,
до повратка са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Услови: седми степен стручне спреме; дипломирани
педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог
– педагог; мастер педагог. Општи услови за заснивање радног
односа у школи прописани су чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених; биографију; уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично де ло 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 запостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат који буде изабран у ужи избор, у року од осам
дана упућује се на психолошку процени способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ
о испуњености услова из чл. 139 став1 тачка 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.

Наставник практичне наставе у подручју рада
Саобраћај, за обављање послова наставника
практичне наставе – возача инструктора у
подручју рада Саобраћај
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од дана
од 8 дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у дневном листу „Послови“ при Националној служби запошљавања у
Бору. Конкурс спроводи комисија именована од стране директора школе. Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, и 13/17) кандидати пријављени за наставника практичне наставе треба да испуњавају услове прописане члановима
139 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/12019,
и 6/2020 – даље: Закон,) и важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај
(„Сл. гл.“ РС – Просветни гласник бр. 16/2015, 02/2017, 8/2017,
16/18, 4/19, 7/19, 9/19, 2/20 и 1/21). Кандидати треба да
испуњавају услове из члана 139 Закона и то: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није
утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став
1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Документација: кандидати подносе пријаву на конкурс у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса уз који се доставља потребна
документација, односно докази о испуњености услова за избор
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе); извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране
МУП-а РС); доказ да кандидат има држављанство Републике
Србије (уверење); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља
само кандидат који није стекао образовање на српском језику
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Наука и образовање
(потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе) краћу биографију – ЦВ. Фотокопије
документа која се подносе морају биту оверене од стране
надлежног органа. Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). а наведену потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, у
затвореној коверти достављају школи на наведену адресу, са
назнаком „За конкурс” или директно школи, сваког радног дана
од 11 до 13 часова. Да би се пријава сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз пријаву достави сва наведена документа,
осим лекарског уверења, које прилаже само кандидат који буде
изабран и доставља школи у року од седам дана од дана пријема обавештења о избору, а у супротном школа ће изабрати
кандидата који је следећи на листи. У поступку одлучивања о
избору наставника комисија упућује кандидате на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Након пријема резултата психолошке
процене, конкурсна комисија у року од 8 дана сачињава листу
кандидата који испуњавају све услове за рад на радним местима, са којима обавља разговор и у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима доноси решење о избору
кандидата. Пријава се може поднети у просторијама школе или
предати препорученом поштом на адресу: Машинско-електротехничка школа у Бору, Зелени булевар 24, 19210 Бор, са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу
се добити телефоном на број 030/456-022. Кандидат ће писменим путем бити обавештен о исходу конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса примљена документација се не враћа кандидатима.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник клавира
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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) и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017,
9/2019 и 1/2020); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе 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.

Наставник хармонике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 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) и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 18/2013, 2/2017,
9/2019 и 1/2020); 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе 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: За сва радна места: 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 краће 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају се у затвореној коверти,
лично или путем поште на адресу: ОМШ „Миодраг Васиљевић”
Бор, 19 210 Бор, Моше Пијаде 1, са назнаком „Пријава на конкурс” сваког радног дана од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на број телефона: 030/459-068.
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавању услови прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019
и 6/2020 – у даљем тексту: Закон). Поред тога, потребно је да
кандидати: 1) имају одговарајуће образовање и то: четврти
степен стручне спреме, образовног профила; правни техничар,
економски техничар или матурант гимназије; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике Србије; 5) знају
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 6) познавање рада на рачунару. Кандидати попуњавају
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3) и 4) подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у
оригиналу или овереном препису / фотокопијама. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Економско-трговинска школа, Београдска 10, 19210 Бор, са назнаком „Пријава на
конкурс”. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на број телефона 030/2456-310.

ОШ “3. ОКТОБАР”
19210 Бор, 3. октобар 71

Спремачица
УСЛОВИ: лице треба да има I степен стручне спреме било које
врсте, односно завршену основну школу.

гласник РС”, број 88/17, 27/18-др закон, 10/19 и 6/20), стечено
на студијима 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 пропису који је уређивао 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 (“Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и
11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да
поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); 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 правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља:
оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит – испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављнству (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора
да зна српски језик. За доказе који су неопходни у поступку
одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и
уз сагласност запосленог (образац 1). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
треба послати на напред наведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона 030/2585-650.

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Домар
УСЛОВИ: лице треба да има II, III, IV или V степен стручне
спреме машинске или електро струке и положен возачки испит
Б категорије.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у
недељном листу „Послови” при Националној служби запошљавања (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
од стране директора школе. Кандидат за радно место из тачке
1 кандидат треба да испуњава осим општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, број:24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18) и посебне услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) има одговарајуће образовање: за радно место чистачице: лице треба да има I степен стручне спреме било које врсте,
односно завршену основну школу; за радно место домара: лице
треба да има II, III, IV или V степен стручне спреме машинске или електро струке и положен возачки испит Б категорије;
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/2585-650
e-mail: rudosbp@gmail.com

Наставник српског језика

Наставник математике

са 66,67% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у Метовници
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005... 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове
прописане чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка
1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012... 3/2021, 4/2021 и
17/2021) – за наставника математике и одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ове
установе. Кандидат за наставника математике треба да има
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студује 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 студује другог степена које комбинују 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; или високо образовање стечено на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, звање: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; професор математике и рачунарства; мастер математичар;
мастер професор математике; мастер професор математике
и физике и друго прописано звање Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. 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.

Референт за финансијско-рачуноводствене
послове

за 99,44% радног времена

Наставник математике

са 50% радног времена,
за рад у матичној школи у Брестовцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 139, 140, а у вези са чланом
154 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005... 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове

за 88,88%радног времена

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

Наука и образовање
прописане чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка
1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012... 3/2021, 4/2021 и
17/2021) – за наставника математике и одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ове
установе. Кандидат за референта за финансијско-рачуноводствене послове треба да има четврти степен стручне спреме
након завршене средње школе, правно-економског или рачуноводствено-комерцијалног смера.

Чистачица

са 70% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Шарбановцу
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005... 75/2014 и 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење), испуњава и посебне услове
прописане чланом 140, а у вези са чланом 139 став 1 тачка
1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и
6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012... 3/2021, 4/2021 и
17/2021) – за наставника математике и одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова ове
установе. Кандидат за чистачицу треба да има први степен
стручне спреме, односно завршену основну школу.
ОСТАЛО: Кандидат за оглашене послове треба и да: 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснаном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има дрављанство Републике Србије;
5) зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним
формуларом достављају овој установи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе – сведочанства о завршеном
одговарајућем захтеваном образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
– дозволи за рад уколико кандидат има лиценцу (за послове наставника математике); извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију; уверење из суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, не старије од 6
месеци; уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); знање српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико
образовање није стечено на српском језику, доказ одговарајуће
високошколске установе за издавање таквих докумената. Уз
пријавни формулар кандидат доставља и биографске податке,
односно радну биографију (ЦВ), тачну адресу пребивалишта –
очитану личну карту и број фиксног или мобилног телефона.
У поступку одлучивања о избору кандидата за послове наставника математике, референта за финансијско-рачуноводствене послове и чистачице, Конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата, које упућује на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кандидат који
буде изабран пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се подносе непосредно или путем поште на напред наведену
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” и
за које послове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у законском
року. По завршетку конкурса примљена документација се не
враћа кандидатима.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени булевар 26

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним чланом 139 ЗОСОВ 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
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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 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. Докази о испуњавању услова који
се достављају установи: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
потписана биографија кандидата, уверење о држављанству не
старије од шест месеци; уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције полицијске управе, извод из матичне књиге рођених, оригинал/оверена копија дипломе/уверења о стеченом 4.
степену стручне спреме, звање матурант гимназије друштвено-језички смер за радно место референт за финансијско-рачуноводствене послов; оригинал/оверена копија дипломе/уверења о стеченом 4. степену стручне спреме звање матурант
гимназије природно-математичког или друштвено- језичког
смера за радно место техничар одржавања информационих
система и технологија.

Референт за финансијско-рачуноводствене
послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице, под условима прописаним чланом 139 ЗОСОВ 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 се 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. Докази о испуњавању услова који се достављају
установи: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, потписана
биографија кандидата, уверење о држављанству не старије од
шест месеци, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
полицијске управе, извод из матичне књиге рођених, оригинал/
оверена копија дипломе/уверења о стеченом 4. степену стручне
спреме, звање матурант гимназије – друштвено-језички смер за
радно место референт за финансијско-рачуноводствене послова, оригинал/оверена копија дипломе/уверења о стеченом 4.
степену стручне спреме-звање матурант гимназије – природно-математичког или друштвено- језичког смера за радно место
техничар одржавања информационих система и технологија.

Наставник руског језика

одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чланом 139 ЗОСОВ 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. Докази о
испуњавању услова који се достављају: попуњен и одштампан
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, потписана биографија кандидата, уверење о
држављанству не старије од шест месеци, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције полицијске управе, извод
из матичне књиге рођених, оригинал/оверена копија дипломе
о стеченом једном од звања: професор, односно дипломирани
филолог за руски језик и књижевност; професор руског језика и књижевности; мастер професор слависта – руски језик
и књижевност; професор пољског језика и књижевности и
руског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Руски 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 Руски језик и књижевност; Руски језик
и књижевност.
ОСТАЛО: Место рада: Бор. Рок за подношење пријаве: 8 дана
од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу Љубомир
Губијан. Адреса на коју се подносе пријаве: Гимназија „Бора
Станковић” Бор, Зелени булевар 26, 19210 Бор.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32304 Таково
тел. 032/5736-138

Секретар установе
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), потребно је да кандидати имају
образовање из области правних наука у складу са чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања:
1) високо образовање стечено: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо
образовање од 10. септембра 2005. године; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 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 њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа
документа: диплому о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, уверење о неосуђиваности (не старије од шест
месеци), уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од шест месеци). Фотокопије морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Конкурс спроводи комисија именована од стране
директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично или
путем поште на горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“
32000 Чачак, Немањина бб.

Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава опште услове прописане чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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) да има држављанство Републике Србије и 5) да зна
српски језик. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4)
и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове у виду поседовања дозволе за рад – лиценце и одговарајуће образовање: средње
образовање (IV степен), смер васпитачки. Кандидат који
не поседује лиценцу може да обавља послове медицинске
сестре – васпитача најдуже две године од дана заснивања
радног односа у установи, у складу са чл. 144 ст. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз попуњен
пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
кратку биографију, кандидат подноси следећу документацију:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције из чл.
139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад
лиценце (уколико поседује, уколико не поседује пожељно је
да достави доказ о обављеној приправничкој пракси, савладаном програму увођења у посао и радном стажу) и доказ о
знању српског језика, издат од одговарајуће установе, подноси кандидат који образовање није стекао на српском језику.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребном документацијом се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, са
назнаком: „Пријава на конкурс за избор медицинске сестре
– васпитача – не отварати“.
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Наука и образовање
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Информационе технологије и системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер инжењер информационих технологија, студент докторских студија у одговарајућој научној области, који
је сваки од претходних степена студија 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 научних и стручних радова као и саме
радове, доказе о испуњености осталих услова конкурса и 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). Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса 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.

Наставник у звање ванредног професора или
доцента за ужу научну област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука,
област организационих 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. III01-37/16 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.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса 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 Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената
уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин
Драгољуба Јовановића 2

Чистачица

са 85% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и посебне услове прописане
одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20),
завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи –
српски језик (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику), уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, доказ о неосуђива-
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ности – уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције, кратку биографију, попуњен и одштампан пријавни
формулар са сајта Министарства просвете.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на
горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Особа за контакт: Маријана Шувалија, секретар, тел.
035/570-877.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб.
тел. 035/8472-466

Наставник саобраћајне групе предмета

за 40% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања – да имају одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања,
као и посебне услове предвиђене у Правилнику о врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. гласник
РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 10/2021): дипломирани саобраћајни
инжењер, односно дипл. iнжењер саобраћаја, одсеци: друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт – мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: Друмски и градски саобраћај и транспорт / Tранспорт / Сaобраћај и транспорт.
У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду као и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/20149 и 6/2020), као и Правилником о организацији и
систематизацији радних места у Техничкој школи у Ћуприји:
основно образовање и васпитање. У радни однос може бити
примљено лице под условима прописаним законом и ако: има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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; да је држављанин
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: кратку
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе (као
доказ о одговарајућем образовању), уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено
у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона (не старији од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци). Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком „За
конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
телефон 035/8472-466, код секретара школе.

ГИМНАЗИЈА
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Техничар одржавања информационих
система и технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 29 Правилника о
организацији и систематизацији послова у гимназији: средње
образовање, четврти степен стручне спреме, струка природно-математичка, образовни профил математичко-програмерски
сарадник; 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 мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобрасћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс
кандидати треба да поднесу следећа документа: одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, доказ о неосуђиваности –
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а – надлежне полицијске управе, доказ о познавању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад кандидат
доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе.
Кандидати који су изабрани у ужи избор у року у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за
подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријавни формулар са документацијом доставити лично
у секретаријат школе у затвореној коверти са назнаком: „За
конкурсну комисију“ или слати поштом на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом се неће разматрати, а сви кандидати
у пријави треба да наведу број контакт телефона. Особа за
контакт: Миљанић Дарко, директор или Тимотијевић Снежана,
секретар, тел. 035/8476-535, 035/8470-622.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈА РАДОСТ“
35210 Свилајнац, Радничка 1
тел. 035/312-004

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду као и посебне услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/20149
и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС“, бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17,
4/18, 18/18 и 1/19 – исп.); дипломирани машински инжењер;
дипломирани инжењер машинства; мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена, основне академске студије у области машинског инжењерства. У радни
однос може бити примљено лице под условима прописаним
законом и ако: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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; да је држављанин Републике

Васпитач

на одређено време ради замене запослене на
боловању
УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; односно на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или одговарајуће више образовање.
Кандидат треба да има: дозволу за рад (лиценцу) за васпитача; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије;
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да зна српски језик (доказ потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио српски језик доставља
само кандидат који образовање није стекао на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен
на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву
кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о
стручној спреми, са додатком дипломе; акт Министарства просвете о поседовању дозволе за рад (лиценце) за васпитача;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични
поступак, не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 6 месеци. Сва приложена документација
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно преписи који
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и
22/2015). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
поднети на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс (не
отварати)“, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНОВЉЕНИ КОНКУРС
ГИМНАЗИЈА
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Наставник предметне наставе – физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (замена директора),
за 40% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), и то: да
има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19,
2/20, 3/20, 14/20, 1/21) и то: 1. професор физике; 2. дипломирани физичар; 3. дипломирани астрофизичар; 4. дипломирани физичар за општу физику; 5. дипломирани физичар за
примењену физику; 6. дипломирани физичар информатичар;
7. професор физике за средњу школу; 8. дипломирани физичар истраживач; 9. дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику; 10. дипломирани физичар за примењену
физику и информатику; 11. дипломирани физичар професор
физике мастер; 12. дипломирани физичар, теоријска и експериментална физика, мастер; 13. дипломирани физичар,
примењена и компјутерска физика, мастер; 14. дипломирани физичар, примењена физика и информатика, мастер; 15.
дипломирани професор физике мастер; 16. дипломирани
физичар мастер; 17. дипломирани физичар мастер физике-метеорологије; 18. дипломирани физичар мастер физике-астрономије; 19. дипломирани физичар мастер медицинске физике;
20. мастер физичар; 21. мастер професор физике. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из
области физике. Кандидат треба да има и: 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 саобрасћаја 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 и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати треба да поднесу следећа документа: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању (кандидат
који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских, односно струковних студија) или ако није издата диплома; уверење о стеченом
високом образовању са основних и са мастер студија; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности – оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а надлежне
полицијске управе; доказ о познавању језика на којем се осва-

Бесплатна публикација о запошљавању

рује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику.
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни
формулар са документацијом доставити лично у секретаријат
школе, у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“ или слати поштом на адресу: Гимназија, 35230 Ћуприја,
Карађорђева 57. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати, а
сви кандидати у пријави треба да наведу број контакт телефона. Лице за контакт: Дарко Миљанић, директор или Снежана
Тимотијевић, секретар: 035/8476-535, 035/8470-622.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

три месеца као и закривиична дела насиље у породици, одузимање малолетног лца, 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 (прибавља
кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства
унутрашњих послова надлежне полицијске управе). Радну
биографију осим за лица која први пут заснивају радни однос
пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници министарства просвете науке
и технолошког развоја, који се налази у делу “Ново на сајту”,
а потребну документацију заједно са попуњеним пријавним
формуларом доставља школи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаву са документадијом којом
се доказује испуњеност услова слати нагоре наведену адресу,
или предати лично радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Особа за контакт: Дејан Денић, секретар школе, тел. 035/8631-022,
моб. 063/1148-681.

35210 Свилајнац, Aлеја Зорана Ђинђића 6

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Наставник српског језика и књижевности

35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101
тел. 035/245171, 221492
e-mail: tehnickaskolaja@open.telekom.rs

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: стручна спрема према члану 3 тачка 1 а) Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012... и 4/2021)

Чистачица
УСЛОВИ: стручна спрема: основно образовање.
ОСТАЛО: Поред одговарајуће стручне спреме, кандидат мора
да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова кандидати не достављају уз пријаву на конкурс већ он прибавља
пре закључења уговора о раду); 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 малололетног 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
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. Посебан доказ
о испуњавању овог услова достављају кандидти који тражену стручну спрему нису стекли на српском језику. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет адреси
Министарства коју у остављеном року доставља на горенаведену адресу са следећим доказима о испуњавању тражених
услова: оверена фотокопија или препис исправе (дипломе,
уверење или сведочанство) о стручној спреми; уверење или
други писмени доказ од Министарства унутрашњих послода да
није осуђиван за кривична дела из тачке 3. члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, др. закон. 10/2019 и 6/20); оригинал уверење о држављанству не старије од шест месеци. Мепотпуна и
неблаговремено достављена документација неће се узимати у
обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објаљивања конкурса.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35212 Плажане

Помоћни радник чистачица
са 96% радног времена

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат поред одговарајућег образовања, мора да има психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије, као и 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 родоскрвљење 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 криивчну санкцију и да за њега није, у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање, да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао
образовање на српском језику у обавези је да достави потврду
одговарајуће образовне установе да је положио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидт је у обавези да
достави: оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој
стручној спреми, да је кандидат држављанин Републике Србије
(приложити уверење о држављанству не старије од 6 месеци),
да је кандидат пунолетан (приложити извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених), да кандидт поседује психичку, физичку и здравствену спосотност за рад са ученицима (на проверу психофизичке способности школа упућује кандидате који су ушли у ужи
избор у надлежну службу за запошљавање; лекарско уверење
којим се потврђује здравствена способност, кандидат подноси
пре закључења уговора о раду); уверење-доказ да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање

Наставник практичне наставе
у машинству
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017- одлука УС, 113/17 и 95/2018-аутентично
тумачење,) као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС” бр. 88/2017, 27/018 – др. Закон, 10/19 и 6/20),
односно да: има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закон о основама система образовања и васпитања
и Правилником о врсти стручне спреме, наставника, помоћних
наставника у стручним школама у подручију рада машинство
и обрада метала („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 5/2015, 16/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и
13/2018) и то: 1. дипломирани машински инжењер: 2. дипломирани инжењер машинства; 3. професор машинства; 4. мастер инжењер машинства са претходно завршеним студијама
првог степена – основне академске студије; 5. дипломирани
инжењер за развој машинске струке; 6. професор технике и
машинства; 7. дипломирани инжењер за управљање техничким
системима климатизација, грејање и хлађење 8. дипломирани
инжењер за управљање техничким системима – процесна техника 9. дипломирани инжењер за управљање техничким системима-одржавање машина; 10. струковни инжењер машинства
из области машинско инжењерство; 11. инжењер машинства;
виши стручни радник металске струке; 13.наставник практичне
наставе металске струке; 14. струковни инжењер машинства;
15. специјалиста струковни инжењер машинства са претходно завршеним струковним студијама у машинству. Лице са
напред наведеним знањем треба да је стекло одговарајуће
средње образовање за један од следећих образовних профила: ауто-механичар, ауто-лимар, механичар грејне и расхладне технике, машински техничар за комјутерско конструисање,
техничар за компјутерско управљање и машински техничар
моторних возила. Кандидат мора 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 од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утрђено дискриминаторно понашање понашање; мора да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/2018 –
аутентично тумачење) као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/018 – др. Закон, 10/19
и 6/20), као и услове из члана 28. ст. 2 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Првој техничкој школи у
Јагодини и то: високо образовање у области економских наука
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године као и образовање стечено на академским студијама у области економских наука у обиму од најмање
240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства. Кандидат мора 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 од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утрђено дискриминаторно понашање
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понашање; мора да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то:
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (са холограмом), оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверње о стеченом одговарајућем образовању; доказ надлежне полицијске
управе да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи); радну
биографију (пожељно доставити). Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
буду ушли у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са ученицима коју обавља надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са
листе. Комисија доноси решење о избору кандидата у року од
8 дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу Прва техничка школа, Кнегиње Милице 101, 35000 Јагодина са назнаком „За конкурс” или
донети лично у канцеларију секретара школе, радним даном
до 14 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе радним данима до 14 сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 035/8221-492. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб.
тел. 035/8472-344

Секретар установе

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020), односно да има стечено одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања – 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе – физика

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана до
повратка одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане
Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и
6/2020), односно да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005, као и посебне услове предвиђене 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, 10/1, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
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8/20, 16/20, 19/2, 3/21, 4/21 и 17/21) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

Организатор/наставник практичне наставе
(координатор музичке наставе)
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019 и 6/2020), односно да има стечено одговарајуће високо образовање из области музичка уметност – гудачки смер
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице, под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, 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; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе – уверења
о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); доказ о неосуђиваности. Лекарско
уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености
услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу Школа за музичке таленте,
Милице Ценић бб., 35230 Ћуприја са назнаком “За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон
035/8472-344; код секретара школе.

ОМШ „ДУШАН СКОВРАН”
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1
тел. 035/8471-344

Наставник хармонике
Наставник соло певања
Наставник трубе

са 50% радног времена,
на одређено време замена одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. Кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/2020): да има одговарајуће
високо обрааазовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или одговарајуће високо образовање стечено: на основним академским студијама од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005 године. Поред одговарајућег образовања кандидат треба да испуњава и следеће услове: 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за којеје изречена безусловна казна затвора у 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 – образовно-васпитни рад
се остварује на српском језику. (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стеклии на српском
језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе. Докази о испуњености услова који се достављају уз
пријавни формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није
осуђиван 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,
издат по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику; 5. оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Услов под бројем 2 – да запослени поседује
психичку способност за рад, проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који
се односи на физичку и здравствену способност кандидата
доставља се пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају и кратку биографију са контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно
место на које се конкурише) који се може наћи на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар
и потребну документацију треба послати на адресу школе:
ОМШ „Душан Сковран”, Иве Лоле Рибара 1, 35230 Ћуприја у
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.Ближе информације на тел.
035/8471-344.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35256 Сикирица
тел. 035/8548-629

Стручни сарадник – библиотекар
са 83% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020), и то: да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије):
(1) студије другог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка (2) ”услови”
мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021).
Општи услови у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја), кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења
уговора о раду).
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Наука и образовање
Чистачица

са 83% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има основно образовање, односно први
степен стручне спреме у складу са Правилником о организацији
и систематизација послова школе (дел. бр. 458 од 03.09.2021.
године). Општи услови у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020): да кандидат има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат који
буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом слатипрепорученом
поштом или доставити лично у секретаријат школе у затвореној коверти, „За конкурсну комисију“; на адресу: Основна школа “Бранко Крсмановић” Сикирица, 35256 Сикирица. Контакт
телефон: 035/8548-629.

пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на горенаведену адресу са назнаком “пријава за конкурс
за васпитача и медицинску сестру васпитача (не отварати) ” у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови” Националне службе за запошљавање.

КИКИНДА
ОШ „6. ОКТОБАР“
23300 Кикинда, Доситејева 53
тел. 0230/422-844

Домар – мајстор одржавања у посебним
условима

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања и члана 23 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ „6. октобар“: да има средње образовање; да поседује
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 је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику); да има положен
испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници на гасовито гориво). Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о стеченој
стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе); доказ (уверење, потврда, сертификат или сл.) о положеном испиту за рад са судовима под
притиском (за послове руковања постројењем у котларници на
гасовито гориво) – оригинал или оверена фотокопија. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата пре закључивања уговора о раду.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају високо образовање за васпитача стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, мастер струковне студије), специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо
образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7
октобра 2017. године на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године на студијама првог
степена (основне струковне студије основне академске студије
или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од
три године или више образованње.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи избор
(испуњавају услове конкурса) упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Одштампан пријавни формулар са комплетном документацијом послати поштом или донети лично, у затвореној
коверти са назнаком: „За конкурс“, на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона: 0230/422-844.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДА МИЉКОВИЋ”
35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Медицинска сестра – васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима су
оспособљени за рад са децом јасленог узраста. или да имају
средње образовање у трајању од четири године, медицинска
сестра – васпитач.
ОСТАЛО: 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 кривична безусловна казна затвора у 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 кривиичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик – доказ достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Кандидати
попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандидти су дужни да приложе
следеће доказе: диплому о стручном образовању, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не
старије од 6 месеци. Сва приложена документација мора бити
у оригиналу или фотокопији, односно препису који морају бити
оверени у складу са Законом о оверавању потписа рукописа
и преписа (“Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015).
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблагов ремене
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Светосавска 55
тел. 0230/422-275, 401-650

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Радник на одржавању хигијене
– чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на конкурс морају да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. На
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. Уз наведени формулар (пријаву) кандидат
треба да поднесе следећа документа: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених на
обрасцу издатом након 01.03.2010. године, односно његову
оверену фотокопију; уверење да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно

понашање; доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на том језику
или уверење да је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Оверене
фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом слати са назнаком „За конкурс“ на
горенаведену адресу.

ОШ „ТУРЗО ЛАЈОШ“
24400 Сента, Железничка 44
тел. 024/821-038, 822-233

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/2017), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020),
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19
– даље Правилник) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Турзо Лајош” у Сенти (број: 28-4/2019
од дана 20.09.2019. године) и то да кандидат, у складу са
чланом 139 Закона: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
2) овог члана се прибавља пре закључења уговора о раду. У
радни однос у установи може да буде примљено лице које је
стекло одговарајуће високо образовање у смислу члана 140
Закона и са чланом 13 став 2 Паравилника о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Турзо Лајош” у Сенти и то: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 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; 3) изузетно, 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 пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу односно стручном испиту уколико је поседује, доказ
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона, доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима), кратку биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос
који је доступан на званичној интернет старници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно предата
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног
празника, рок истиче првог наредног радног дана. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се
захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације се могу добити у секретаријату,
на телефон: 024/821-038.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/2017), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Турзо Лајош“ у Сенти
(број: 28-4/2019 од дана 20.09.2019. године), и то да кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
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Наука и образовање
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 да за њега
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. Докази о
испуњености услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана се прибавља пре
закључења уговора о раду. У радни однос у установи може да
буде примљено лице које је стекло основно образовање у смислу
члана 24 став 2 Правилника о организацији и систематизацији
послова у основној школи „Турзо Лајош”. Рок за пријављивање
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговоарајуће образовање стекли
на тим језицима), кратку биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос који је доступан на званичној
интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђеног
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику
препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу
или на дан државног празника, рок истиче првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све
прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату школе или поштом на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације се могу добити у
секретаријату на телефон: 024/821-038.

Сервирка
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017),
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Турзо Лајош” у Сенти (број:
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године), и то да кандидат, у складу
са чланом 139 Закона: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) овог члана се прибавља пре закључења уговора о раду. У радни однос у установи може да буде примљено
лице које је стекло: средње образовање – трећи степен стручне
спреме; изузетно: основно образовање и радно искуство од једне године на пословима сервирке у смислу члана 23 став 2 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Турзо
Лајош”. Рок за пријављивање кандидата је осам (8) дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона, доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговоарајуће образовање стекли на тим језицима), кратку биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у радни однос
који је доступан на званичној интернет старници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Благовременом пријавом на
конкурс сматра се пријава која је непосредно предата школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу. Пријаве
се достављају непосредно секретаријату школе или поштом на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације се
могу добити у секретаријату на телефон: 024/821-038.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОШ “СЕРВО МИХАЉ”
23325 Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509, 75-773
e-mail: ospadej@mts.rs

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова утврђених законом
треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) у складу са Законом о високом образовању
почев од 10. септембра 2005. године, или да има високо образовање, на основним студијама у трајању најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за наставника, за педагога и психолога,
2. да има дозволу за рад – лиценцу за наставника, психолога
или педагога, одн. положен стручни испит, 3. да има обуку и
положен испит за директора установе (уколико нема дужан је
да савлада обуку и положен испит за директора на начин и у
роковима које пропише министар), 4. да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања и васпитања, 5. да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 6. 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, 7. да је држављанин Републике Србије, 8. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно васпитни рад
(мађарски језик), 9. да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених– оригинал или
оверену фотокопију које није старије од 6 месеци; 3. оверену
фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту за наставника или педагога или психолога или испиту за
лиценцу, 4. оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора установе; 5. уверење о радном стажу у области
образовања и васпитања; 6. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима – од
надлежне службе медицине рада издат у претходних 6 месеци; 7. уверење надлежног суда да није подигнута оптужница
или покренута истрага, уверење о неосуђиваности из МУП-а;
8. уверење о држављанству Републике Србије оригинал или
оверену фотокопију издату у претходних 6 месеци; 9. оригинал
или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном
средњем, вишем или високом образовању на српском језику
или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, оригинал или оверена фотокопија дипломе
или уверења о завршеном средњем, вишем или високом образовању на мађарском језику или оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 10.
радну и животну биографију својеручно потписане; 11 оквирни план рада за време мандата; 12. попуњен формулар за
пријаву на конкурс који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 13. фотокопију или испис
личне карте; 14. уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај
просветног саветника (оригинал или оверена фококопија);
15. уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију);
16. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Пријаве са приложеном документацијом слати на
адресу: 23325 Падеј, Маршала Тита 45, са назнаком: „Конкурс
за избор директора – не отварати“. Рок за подношење пријава
на конкурс је 15 дана рачунајући од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71
тел. 0230/660-04

Наставник предметне наставе математике

са 88,89% радног времена, за рад на мађарском
наставном језику у другом циклусу основног
образовања и васпитања
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 2/2017-1, 3/201712, 13/2018-62, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-20,
19/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1 и 17/2021-75) и чл.
139 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 27/18 – др.
закон, 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће висо-

ко образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године), или да има високо
образовање, на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године за наставнике, педагоге и психологе; психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад на мађарском језику.
ОСТАЛО: Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања
пре закључивања уговора о раду. Потврду о неосуђиваности
кандидата прибавља сам кандидат од МУП, а не старију од
6 месеци. Поред пријаве за конкурс који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратке биографије, кандидати треба да доставе оверене фотокопије (не старије од 6 месеци) докумената којима доказују да
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених,
као и доказ о знању мађарског језика. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Секретар

са 50% радног времена, на мађарском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, дипломирани
правник мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године;
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и учениницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављавнство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовни-васпитни рад, на мађарском језику. Поред пријаве за конкурс која се налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и кратке биографије, треба да се достави:
оверену фотокопију доказа о стручној спреми (диплома или
уверење, уколико диплома није издата); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, извод из матичних књига
рођених, оригинал или оверену фотокопија. Оригинална документа, осим дипломе као и оверене фотокопије докумената, не
смеју бити старија од 6 месеци. Доказ о здравственој способности (лекарско уверење) доставља пре закључења уговора о
раду. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља сам кандидат од МУП-а, не старију од 6 месеци.
ОСТАЛО: Рок за подношења пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник предеметне наставе
– немачки језик

са 84,44% радног времена, за први и други
циклус за рад на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275, 11/2016552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597,
16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-117/2021-75) и чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. Закон, 27/18 –
др. закон, 10719, 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије у складу са Законом о високом образовању почев од
10. септембра од 2005. године) или да има високо образовање,
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређевали високо образовање до 10. септембра
2005. године; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на којем се остварује образовно- васпитни рад на мађарском језику. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, пре закључивања
уговора о раду.
ОСТАЛО: Потврду о неосуђиваности из МУП-а прибавља сам
кандидат, не старија од 6 месеци. Поред пријаве за конкурс
која се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратке биографије, кандидати треба да
доставе оверене фотокопије докумената или оригинале којима
доказују да испуњавају услове конкурса, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом образовању као и доказ о знању
мађарског језика (оригинал или оверена фотокопија диплома)
или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Стручни сарадник – педагог

за рад на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: Услови за избор кандидата утврђени су Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
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Наука и образовање
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) и чл. 139 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. законии, 10/2019 и 6/20) и то на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије у складу са Законом о високом образовању почев од 10. септембра 2005. године, или да има високо
образовање, на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника, за педагога и психолога), психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), да
има држављанство Републике Србије, да зна језик на којем се
остварује образовно- васпитни рад (мађарски језик) и српски
језик. Проверу психофизичких способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове за запошљавање
пре закључивање уговару о раду.
ОСТАЛО: Потврду о неосуђиваности кандидата из МУП-а прибавља сам кандидат. Поред пријаве за конкурс која се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и кратке биографије, кандидати треба да доставе оверене
фотокопије докумената или оригинале којима доказују да
испуњавају услове конкурса, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), диплому
о стеченом образовању као и доказ о знању мађарског језика (оригинал или оверена фотокопија диплома) или оверену фотокопију потврде или уверења о положеном испиту из
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Црквена Водица

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке струковне студије); на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до септембра 2005.
године: 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. Кандидат мора имати психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; не сме бити 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, мора имати држављанство Републике Србије, мора знати српски језик. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства. Заједно са одшампаним пријавним формуларом кандидати достављају и следећу документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу (кандидат који нема дозволу за
рад – лиценцу, заснива радни однос као приправник), извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану
личну карту, уверење да лице није осуђивано. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
донети у просторије школе или послати поштом на адресу: ОШ
„Доситеј Обрадовић“, Црквена Водица, 38212 Обилић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ”
38310 Гораждевац

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19), и то: 1) да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005; лице из тачке 1) под тачке (2) одељка
“услови”мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајуће рачуноводствене
послове, као и Правилника о пријему у радни однос радника
у основној школи; 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
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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 РС; да зна српски
језик, као и да има три године радног искуства на пословима
рачуноводства. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја – део Ново на сајту); 2. радну
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стручној спреми
или уверење о стручном високом образовању; 4. уверење о
држављанству оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал
са холограмом или оверену фотокопију); 6.уверење из казнене
евиденције МУП-а о неосуђиваности (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). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавне формуларе са документацијом слати поштом или доставити лично
у секретаријат школе, у затвореној коверти са назнаком “За
конкурсну комисију”, на адресу: Основна школа “Јанко Јовићевић”, 38310 Гораждевац, додатне информације могу се добити на телефон: 064/0034-112 или на имејл: os_gorazdevac@
hotmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАЈКО УРОШЕВИЋ”
Готовуша
38239 Драјковце

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на конкурс за директора
школе морају да испуњавају услове прописане чланом 122,
односно чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и
6/20). За директора установе може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено: на
студијама другог степена мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз које кандидат 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 имају дозволу за
рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
да поседују психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 4. држављанство Републике Србије;
5. положен испит за директора школе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност, а ако не положи испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора); 6. 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, зашпуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да зна
српски језик; 8. да има најмање осам година рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду о радном
искуству; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оргинал
или оверена фотокопија); лекарско уверење не старије од шест
месеци; уверење основног суда да није покретнута истрага или
подигнута оптужница; уверење из МУП-а; положен испит за
директора (ако га лице поседује); доказе о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидате који су претходно обављали дужност директорау
свом раду; биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за време мандата. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен од стране школе
након пријема решења о именовању директора школе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја. Стамбено питање за кандидата који буде изабран није обезбеђено.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремена и непотпуна документација кандидата
неће бити разматрана. Пријаве на конкурс слати на адресу:
ОШ “Рајко Урошевић” Готовуша, 38239 Драјковце, уз обавезну
назнаку “Пријава на конкурс” или лично у управи школе. Све
додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на
број телефона: 0290/750-89.

ОШ “КНЕЗ ЛАЗАР”
38207 Доња Гуштерица
тел. 038/863-21

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава све прописане услове
члана 140. Закона основама системима образовања и васпитања. Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника (“Службени гласник РС” број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016”), недавно измењен члан 8.Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично
тумачење,68/2015 и 62/2016 – одлука УС); да има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања за које је изречена 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 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; да има држављанство Републике Србије, да познаје
језик на коме се обавља васпитно-образовни рад (доказ су у
обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе ОШ “Кнез Лазар”, 38207 Доња Гуштерица. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе 1. пријемни формулар
са званичне интернет старнице Министарства просветehttp://
www.mpn.gov.rs/, 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању у складу са чланом 140 Закона о основама образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр 88/2017, 27/2018, и
Закон 10/2019 и 6/2020), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основним школама („Сл. гласник РС“ бр 11/2012, 15/2013, 2/2016); 3. оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, ако нема
положен испит за лиценцу дужан је да исти положи; 2. године
од заснивања радног односа; 4. уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности кандидат доноси пре закључења
уговора; 5. уверење надлежног суда да није покренут кривични
поступак (не старије од 6 месеци); 6. уверење надлежне службе МУП-а о казненој евиденцији из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама образовања и васпитања (не старије од 6
месеци); 7. уверење о држављанству Републике Србије и извод
из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци), уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће школске
установе. Проверу психофизичке способности кандидата који
испуњава услове конкурса, а који се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс и који уђу у ужи
избор, вршиће Национална служба за запошљавање у Косовској
Митровици применом стандардизованих поступака.

ОШ “АЦА МАРОВИЋ”
Косово Поље

Наставник математике
Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: кандидат мора имати одговарајуће образовање и
то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке струковне студије), на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо oбразовање до септембра
2005. године.
Одговарајући стручни називи за наставника математике: 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 изабраним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, 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 изабраним 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.
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 основа геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.
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Наука и образовање
Одговарајући стручни називи за наставника српског језика и
књижевности: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности 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, односно 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 језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (
студијски програми: српски језик и књижевност, српска књижевност и језик, српска књижевност и језик са општом књижевносшћу, српски језик, српска књижевност, српска филологија (српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик
са компаристиком), 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), филологија, модули: српски
језик и српски језик и компаративна књижевност). Лица која
су стекла академско знање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.
ОСТАЛО: Кандидат мора имати психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; кандидат не сме бити
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, одузимања
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; кандидат
мора имати држављанство Републике Србије; кандидат мора
знати српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства. Заједно са
одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају и
следећу документацију: диплому, дозволу за рад – лиценцу,
кандидат који нема дозволу за рад – лиценцу, заснива радни
однос као приправник, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење да лице
није осуђивано, лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве предати
у просторије школе или послати поштом на адресу: ОШ „Аца
Маровић“ СШЦ“ Свети Сава, 38210 Косово Поље.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ“
34302 Раниловић бб.
тел. 034/6748-002
e-mail: os.ranilovic@gmail.com

Наставник математике

за 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у
радни однос утврђене чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18,
10/19), и то: да имају одговарајуће образовање; 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 кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да знају
српски језик. Потребна документа: оригинал или оверена
копија дипломе, оригинал уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених
(не старији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Информације се могу добити на горе наведеној адреси и кандидати могу слати пријаве на исту адресу.
Рок за доставу пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Ближе информације се могу добити и код секератара
школе, на тел. 034/6748-002 или имејл: os.ranilovic@gmail.com.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ”
34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: За наведено радно место кандидат треба да испуњава следеће услове, прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17); да је кандидат држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима и да испуњава друге услове предвиђене Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену копију дипломе о
стеченом образовању, уверење о држављанству и уверење да
нису осуђивани) заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Васпитач у дому ученика у посебним условима
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове прописане
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. У радни однос на радном месту васпитача у дому
ученика у посебним условима, може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање
у складу са чланом 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020); има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије и зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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, уз претходно
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.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(осим приправника и других лица која могу засновати радни
однос без положеног одговарајућег испита); уверење МУП-а
из казнене евиденције (оригинал) о неосуђиваности кандидата
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не стрије од
6 месеци); потврду одговарајуће високошколске установе да

је кандидат положио испит из српског језика (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); личну биографију са контакт подацима кандидата. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар
заједно са потребном документацијом достављају школи. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8
дана биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Попуњен и одштампан пријавни
формулар са потребном документацијом се подноси лично или
се шаље на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона:
034/323-662.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб.
тел. 034/323-423

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019),
и то: да имају одговарајуће високо образовање, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), као
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл.
РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2019 и 11/2019, 2/2020-37, 8/2020597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1, 17/2021-75);
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 да за њих 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 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то:
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања,
односно уверења ако диплома није издата, овера не старија од
6 месеци); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, контакт телефон) и
радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс за радно
место наставника немачког језикаа“, доставити на горе наведену адресу. Телефон за контакт: 034/323-423, Вера Милошевић,
секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2021/2022.
годину
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, знање ромског језика, савладан програм обуке за
оспособљавање педагошког асистента; 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 продици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
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Наука и образовање
дела примање и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрминаторно
понашање; да има 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 одштампаним
пријавним формуларом доставља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о завршеној обуци за педагошког
асистента (оверен препис или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених са холограмом, не старији од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или боравишта,
контакт телефон), радно место на које кандидат конкурише.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс са потребном документацијом, са назнаком:
„За конкурс за радно место педагошки асистент“, доставити на
горе наведену адресу. Телефон за контакт: 034/302-136, а контакт особа је Милица Бојовић, секретар школе.

ГИМНАЗИЈА “МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник математике, рачунарства
и информатике
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 6/20) и
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање (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 и рачунарства; (9) дипломирани математичар астроном; (10) дипломирани математичар-теоријска математика; (11) дипломирани математичар примењена математика; (12) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом основи геометрије; (13)
дипломирани информатичар; (14) дипломирани професор
математике-мастер; (15) дипломирани математичар мастер;
(16) дипломирани инжењер математике мастер (са изборним
предметом основи геометрије); (17) професор математике теоријско усмерење; (18) професор математиле теоријски смер;
(19) мастер математичар; (20) мастер професор математике;
(21) дипломирани професор математике и рачунарства мастер
из области математичких наука; (22) мастер математичар-професор математике. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија
или Основи геометрије); 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 продици, 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 дискрминаторно понашање (уверење
из казнене евиденције о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а не старије од шест месеци); 4. да је држављанин
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 6. уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води
кривични поступак (не старије од шест месеци). Уз попуњен
пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из казнене
евиденције МУП-а РС, уверење из суда прибавља кандидат.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се
на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају
бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити
у року од 8 дана објављивања огласа на горенаведену адресу,
са назнаком ”За конкурс – наставник математике, рачунарства
и информатике”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

Библиотекар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 6/20) и
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање (1) професор
језика и књижевности, односно књижевности и језика, смер
за библиотекарство; (2) дипломирани библиотекар-информатичар; (3) професор, односно дипломирани филолог за општу
књижевност и теорију књижевности; (4) лице које испуњава
услове за наставника гимназје, односно стручног сарадника –
педагога или психолога; (5) професор народне одбране; (6)
професор, односно дипломирани филолог за италијански језик
и књижевност; (7) професор, односно дипломирани филолог
за шпански језик и књижевност; (8) дипломирани компаративиста и библиотекар; (9) мастер библиотекар-информатичар;
(10) мастер филолог (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика; (11) мастер професор језика и
књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекарство и информатика; (12) професор српске књижевности и
језика. 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 продици, 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 дискрминаторно понашање (уверење из казнене евиденције о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а не старије од шест месеци); 4. да је држављанин Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води кривични поступак
(не старије од шест месеци). Уз попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције МУП-а
РС, уверење из суда прибавља кандидат. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који
буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
објављивања огласа на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс – библиотекар“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање.

Наставник географије

са 70% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 6/20) и то:
1. да кандидат има одговарајуће образовање (1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани географ
просторни планер; (4) дипломирани професор географије мастер; (5) мастер географ; (6) мастер професор географије; (7)
дипломирани географ мастер; лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије; 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 продици, 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 дискрминаторно понашање (уверење из казнене евиденције о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а не старије од шест месеци); 4. да је
држављанин Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, односно да се
не води кривични поступак (не старије од шест месеци). Уз
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не старије
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из
казнене евиденције МУП-а РС, уверење из суда прибавља кандидат. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
прибавља кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико
се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају
бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити
у року од 8 дана објављивања огласа на горенаведену адресу,
са назнаком „За конкурс – наставник географије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 6/20) и
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање (1) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-

словенску књижевност; (2) професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
(3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; (4) професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; (5) професор
југословенске књижевности и српског језика; (6) професор
југословенске књижевности са страним језиком; (7) професор
српског језика и књижевности; (8) професор српске књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик
и књижевност; (12) дипломирани филолог српског језика са
јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношчу; 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; (14) мастер филолог
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; (15) мастер
професор предметне наставе; (16) мастер професор књижевности и језика (србиста); лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика. 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 продици, 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 дискрминаторно понашање (уверење из казнене евиденције о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а не старије од шест месеци): 4. да је држављанин Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води кривични поступак
(не старије од шест месеци). Уз попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из
матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције МУП-а
РС, уверење из суда прибавља кандидат. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који
буде закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана
објављивања огласа на горенаведену адресу, са назнаком ”За
конкурс – наставник српског језика и књижевности”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ”
34322 Чумић
тел. 034/576-009

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања:
средње образовање III или IV степен стручне спреме, положен
стручни испит за руковање парним и гасним котловима, положен стручни испит из области заштите од пожара, да је кандидат држављанин Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита, за 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 дикриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију (оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном стручном испиту за
руковање парним и гасним котловима, уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, уверење
о држављанству и уверење да нису осуђивани), заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу
школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Телефон за информације: 034/576-009. Рок за подношење пријава по конкурсу је
8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Наука и образовање
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Наставник у звању ванредни или редовни
професор за научну област Правне науке, ужу
Управноправну научну област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора
наука из научне области за који се бира. Остали услови прописани су у члану 74а на период сагласно чланом 75 Закона
о високом образовању и чланом 110 и 127 Статута Правног
факултета Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72
став 4 Закона о високом образовању, слати на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића
1. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”
34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515 локал 13

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чл.
139 и 154 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020), као и у складу са Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник – Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2. уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање- документ се прибавља из казнене евиденције МУП-а; 4. уверење о
држављанству РС; 5. да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказ о испуњености овог услова у
обавези су да доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику); 6. уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 и 154 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020)
и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/2020), као и у складу са Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Сл. гласник – Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). 2. уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање
– документ се прибавља из казнене евиденције МУП-а; 4. уверење о држављанству РС; 5. да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ о испуњености овог
услова у обавези су да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); 6. уверење суда да против кандидата није покренута истрага, односно да се не води кривични поступак.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора у другој школи

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом
139 и 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) као и у складу са Правилником о
врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Сл. гласник Просветнигласник бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018,
11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).
2. уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дикриминаторно понашање- документ се прибавља из казнене евиденције МУП-а; 4. уверење о
држављанству РС; 5. да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености овог услова у
обавези су да доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику; 6. уверење суда
да против кандидата није покренута истрага, односно да се не
води кривични поступак.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, са 50% радног времена
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су чланом 139 и 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), као и у складу
са Правилником о врсти и степену образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник Просветнигласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2. уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дикриминаторно понашање – документ се прибавља
из казнене евиденције МУП-а; 4. уверење о држављанству РС;
5. да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености овог услова у обавези су да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику; 6. уверење суда да против кандидата није
покренута истрага, односно да се не води кривични поступак.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
потребно је поднети следећа документа: кратку биографију,
диплому о стеченом образовању, држављанство Републике
Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије
од шест месеци) и уверење из суда (не старије од шест месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије документа, оне
морају бити оверене. Пријаве за пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”,
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс – наставник
разредне наставе”. Контакт телефон у школи: 034/711-515
локал 13. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2
тел. 034/332-712

Кувар
Чистачица
УСЛОВИ: поред општих слова за пријем у радни однос утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилника о организацији рада и систематизацији
радних места школе: 1. да има одговарајуће средње образовање куварског смера за радно место кувара, односно да има
завршену основну школу за радно место чистачице; 2. да 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 продици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-

вична 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 дискрминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, која садржи краћу биографију, адресу пребивалишта или боравишта и контакт телефон,
кандидат доставља школи следећу потребну документацију:
одштампан и попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе, односно
сведочанства траженог степена и врсте образовања); уверење
или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика, на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи,
доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; изабрани кандидат подноси уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. 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. 87/2018). Пријаве са потребном документацијом доставити
са назнаком “За конкурс: радно место кувар” или “За конкурс:
радно место чистачица”, на горенаведену адресу.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ“
34305 Даросава
тел. 034/6741-105

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних чланом 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано чл. 139, 140 и 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 27/2018 – др. Закон, 10/2019 и
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021)
за рад на радном месту наставник математике; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потребну
документацију заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар; кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању из члана 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 које су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, а у складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична
дела наведена у условима из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија); доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена копија); лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способности за рад
са децом и ученицима – овај документ је потребно да достави
једино изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Све оверене фотокопије или оригинали напред поменуте документације не смеју бити старије од 6 месеци. Конкурс спроводи конкурсна Комисија именована од стране директора школе.
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Наука и образовање
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 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 стандрадизованих
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. Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам
дана од дана достављања решења. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ако
по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови
конкурс у року од осам дана. Пријаве треба послати у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, на адресу: ОШ „Славко
Поповић“ из Даросаве, 34305 Даросава или доставити лично у
просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона 034/6741-105.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПЕТАР ИЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1.
тел. 034/712-959

Наставник виолине
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
виолине може бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прписано члана 140 став 1 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 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; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
и то: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар – виолиниста; академски музичар виолиниста;
мастер музички уметник, професионални статус – виолиниста;
мастер музички уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама
виолине; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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; знање српског језика,
односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: одштамапан пријавни формулар, биографију, доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству не старије од месец дана), оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3); доказ
о знању српског језика, осим за кандидате који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање. Све оверене фотокопије напред поменуте документације не смеју бити старије од
6 месеци. Пре закључења уговор о раду, кандидат подноси и
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1тачка (2.Закона о основама система образовања и васпиатања (уверење да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна комисија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће
се узети у разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна
комисија доноси у року од осам (8) дана од дана обављеног
разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врате приложену документацију по конкурсу.
Пријаве доставити лично или послати поштом уз назнаку „За
конкурс” на адресу: Основна музичка школа “Петар Илић”
Аранђеловац 34300, Јосипа Грушовника 1. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона 034/712-959.

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

ОСНОВНА ШКОЛА „21. ОКТОБАР”

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ”

34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034 6 302-785.

34240 Кнић
Војводе Стевана Книћанина 174
тел. 034/510-149

Чистачица

са 53% радног времена, за рад у издвојеном
одељењу школе у Рогојевцу

Помоћни радник – чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/20)
и то: да има одговарајуће образовање из Правилника о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака у
Основној школи „21. октобар“, у Крагујевцу број 1006 од 10.09.
2018. године, Измена број 1415 од 29.11. 2018 године и Измена
број 834 од 10.09.2021. 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 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; да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће услове: да има
основно образовање: да има држављанство Републике Србије;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: попуњен пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому
о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС (издат
после објављивања конкурса); уверење из надлежног суда да
се против кандидата не води кривични поступак (издато после
објављивања конкурса); извод из матичне књиге рођених. Сва
документа прилажу се у оригиналу или овереном препису.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде изабран, пре закључења о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са траженом документацијом се подносе
на адресу школе са назнаком: „За конкурс – помоћни радник
– чистачица“, Средња школа „Добрица Ерић”, Војводе Стевана
Книћанина 174, 34240 Кнић.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверен
препис или оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању; уверење да није осуђиван за кривична дела
из члана 139 став1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од шест месеци (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним ковертама
са назнаком „За конкурс” поштом на адресу: Основна школа „21.
октобар“, Милована Глишића 13, 34000 Крагујевац или се непосредно предају секретару школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе сваког радног дана у
времену од 9 до 13 часова и/или на телефон: 034/6302-785.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19 и 6/20) и то: да има
одговарајуће образовање из Правилника о организацији рада и
систематизацији послова и радних задатака у Основној школи
„Станислав Сремчевић” у Крагујевцу број 1278 од 14. 09. 2018.
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 кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: оверен
препис или оверену фотокопију сведочанства о стеченом
основном образовању; уверење да није осуђиван за кривична
дела из члана 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија) – кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ о
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним ковертама са назнаком „За конкурс” поштом на адресу
Основна школа “Станислав Сремчевић”, Лазе Маринковића 54,
34000 Крагујевац или се непосредно предају секретару школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова и/или
на телефон: 034/300-750.

2 извршиоца

Наставник електротехнике и рачунара
и програмирања
са 64% радног времена

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање: дипломирани инжењер електротехнике,
или дипломирани инжењер електронике, или мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; да има држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом образовању; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из казнене
евиденције МУП-а РС (издат после објављивања конкурса);
уверење из надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак (издато после објављивања конкурса);
извод из матичне књиге рођених. Сва документа прилажу се
у оригиналу или овереном препису. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде
изабран, пре закључења о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
траженом документацијом се подносе на адресу школе са назнаком: „За конкурс – наставник електротехнике и рачунара и
програмирања“, Средња школа „Добрица Ерић”, Војводе Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДА ШУБАКИЋ”
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Наставник ликовне културе

са 30% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад у Гружи и у издвојеном одељењу у Губеревцу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: да лице има одговарајуће 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 три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дека против полне слободе, против правног 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Под одговарајућим образовањем
се сматра високо образовање стечено 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
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Наука и образовање
Кандидат је дужан да приложи уз пријаву – пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потписану биографију, оригинал / оверену копију
дипломе, оригинал / оверену копију уверења о држављанству,
оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности (не старије од 3 месеца), доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и
доказима о испуњавању услова, доставити и оригинал / оверену копију извода из матичне књиге рођених. Предност имају
кандидати са радним искуством у установи на овим пословима.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Пријаве на конкурс са
потребним доказима о испуњавању услова, подносе се лично
или на адресу: Основна школа „Рада Шубакић”, 34230 Гружа,
са назнаком: Пријава на конкурс, тел. 034/515-507, од 07.00
до 15.00 часова, радним данима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.
тел. 036/5150-024

1. Наставник у звању доцент или ванредни
професор, научна област Економске науке, за
ужу научну област Пословна економија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/21
и 67/21 – др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II–01-142 од 22.02.2021.г. и бр. II-01133/4 од 26.02.2021), Статутом Факултета за хотелијерство
и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 154 0 од
14.08.2020), Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. III-01-270 од 30.03.2021. бр.
III-01-515/4 од 2406.2021.г. и бр. III-01-866/28 од 28.10.2021),
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (које је саставни део Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу), Правилником
о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-523/44 од 16.07.2020.г. бр. III-01-871/19
од 29.10.2020. бр. III-01-1161/22 од 28.12.2020. бр. III-01-37/16
од 28.01.2021. и бр. III-01-866/27 од 28.10.2021), у складу са
којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као
и опште услове за заснивање радног односа утврђене 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). Кандидати који се пријављују на конкурс морају испуњавати општи предуслов у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, што
доказују потврдом надлежног органа да нису осуђивани за
кривична дела предвиђена наведеним прописима. Уз пријаву
на конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; оверене копије диплома,
односно уверења о стеченом високом образовању; уверење/
потврда/диплома којом се доказује просечна оцена претходних степена студија; списак објављених стручних и научних
радова; сертификат о напредном нивоу рада у програму Micros
Fidelio; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу
неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или
овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености
услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да
доставе и у електронској форми на компакт диску – ЦД, у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php.). Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство
и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка
Бања, са назнаком “Пријава на конкурс”.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних
предмета – жичани народни инструменти –
гусле (од једноструних до троструних)
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице које испуњава опште услове прописане Законом о раду
(„Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутен. тум), и посебне услове
прописане чл. 139 и 140 Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/19 и 27/2018 – др. закон и 6/2020) има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену
способност са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство РС
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Наведени услови доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати требају да доставе: пријавни формулар, који попуњавају на званичној страници Министарства
просвете, науке и тех.развоја, исти одштампају и заједно са
овереном копијом дипломе о стеченом образовању, уверењем
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (не старије од
6. месеци), уверењем о држављанству (не старије од 6 месеци), доказом да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, достављају на адресу Музичка школа
„Стеван Мокрањац”, Топлице Милана 2, 36000 Краљево (лично
или поштом) са назнаком „За конкурс“. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Ближи услови у погледу степена и врсте
образовања наставника за послове за које је оглас расписан
предвиђени су Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и
18/2020). За горе наведено радно место тражи се: дипломирани етномузиколог са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни профил музички извођач на традиционалним
жичаним инструментима; дипломирани музичар – гитариста,
виолончелиста или контрабасиста, са претходно завршеном
средњом музичком школом, одсек за српско традиционално
певање и свирање, образовни профил музички извођач на
традиционалним жичаним инструментима; дипломирани музичар, усмерења гитариста, виолончелиста или контрабасиста,
са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за
српско традиционално певање и свирање, образовни профил
музички извођач на традиционалним жичаним инструментима;
академски музичар гитариста, виолончелиста или контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком школом,
одсек за српско традиционално певање и свирање, образовни
профил музички извођач на традиционалним жичаним инструментима; мастер теоретичар уметности, професионални статус
– етномузиколог, са претходно завршеном средњом музичком
школом, одсек за српско традиционално певање и свирање,
образовни профил музички извођач на традиционалним жичаним инструментима; мастер музички уметник, професионални
статус: гитариста, виолончелиста или контрабасиста, са претходно завршеном средњом музичком школом, одсек за српско
традиционално певање и свирање, образовни профил музички извођач на традиционалним жичаним инструментима. Пре
доношење одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОШ “ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб.
тел. 036/5817-317

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време са 35% радног времена ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017, 95/2018), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1.
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст.1 тачка 1. подтачка (1) и (2)
и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1. и ст.2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
27/2018, 10/2019, 6/2020). Степен и врста образовања морају
бити у складу са чл. 2. тачка 9. подтачка 3) Правилника о
степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020, 3/2021). 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 шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест 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 чл. 142 ст. 1. овог Закона. Кандидат
који нема образовање из члана 142 ст. 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. Кандидат треба да има држављанство Републике Србије (уверење о држављанству у оригиналу или овереној копији); 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 или давање мита, за кривична дела из групе 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад – српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа 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 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 стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов полагања
испита за лиценцу, 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. 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.

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла чистачице може
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 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), 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 6/2020)
и услове из члана 28 и 37 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Живан Маричић” Жича
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. Наведени услови доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.и саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, оверену фотокопију доказа о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал
не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 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

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

Наука и образовање
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 (оригинал не старији од 6 месеци или оверена
фотокопија не старија 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 школске установе да је кандидат положио предмет, српски језик. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену кандидата 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, конкурсна 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. Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичној, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично или
поштом на адресу: ОШ “Живан Маричић”, Жичка 195, 36221
Жича. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. За додатне информације обратити се секретаријату школе на телефон 036/5817-317.

КРУШЕВАЦ
ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник историје

за рад у издвојеним одељењима у Плочи и
Плешу, са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Наставник српског језика и књижевности

за рад у издвојеном одељењу у Плочи, са 95%
радног времена, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
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: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена – мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност
студија првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године). Кандидат треба да поседује степен и врсту образовања из члана 3 став 1 тачка 1 за радно место наставника
српског језика и књижевности, односно из члана 3 став 1 тачка 6 за радно место наставника историје, према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10, 16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидати попуњавају пријавни формулар-образац
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштанпаним пријавним формуларом достављају установи. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице потребно је

Бесплатна публикација о запошљавању

да кандидат достави: кратку биографију; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); уверење да кандидат није осуђиван, оригинал
не старији од 6 месеци. 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 прописаном Законом о основама система образовања
и васпитања. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Одштампани пријавни формулар са траженим
доказима о испуњавању услова за заснивање радног односа
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на горенаведену адресу, са назнаком на коверти „Пријава на
конкурс“ или донети лично у просторије школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе путем
телефона: 037/3552-151.

ОШ „АЦА АЛЕКСИЋ“
37230 Александровац
Јаше Петровића 6
тел. 037/3552-151

Наставник информатике и рачунарства

за рад матичној школи у Александровцу и
издвојеним одељењима у Плешу и Горњем Ратају

Наставник енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима у Плочи,
Митровом Пољу, Грчаку, Тулешу, Лесковици,
Вељој Глави и Латковцу, са 98% 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: поседовање одговарајућег високог образовања из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена – мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба поседује степен и врсту образовања из члана 3 став 1 тачка 3 подтачка 1)
за радно место наставника енглеског језика, односно из члана 3 став 1 тачка 14 за радно место наставника информатике
и рачунарства, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10,
16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21, 17/21); 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар-образац 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: кратку биографију; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику);
уверење да није осуђиван, оригинал не старији од 6 месеци.
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 прописаном
Законом о основама система образовања и васпитања. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одштампани пријавни формулар са траженим доказима
о испуњавању услова за заснивање радног односа доставити
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком на коверти “Пријава на конкурс”
или донети лично у просторије школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона:
037/3552-151.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник српског језика
са 54% радног времена

УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“,
бр. 11/12, 132/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
16/20, 19/2020, 4/21, 17/21; б) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; г) да је држављанин Републике Србије;
д) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете и одштампан доставља школи, кандидат треба да приложи, у оригиналу или
оверене копије: диплому о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење из
казнене евиденције. 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 године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; сматра се да наставник који је у току студија
положио испите из педагогије или психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина); кратку
биографију. Доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стеченом на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Крушевцу. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горе наведену адресу, лично или поштом.

ОШ „ПРВИ МАЈ“
37220 Брус, Влајковци бб.
тел. 037/3830-233

Наставник математике

са 88,89% радног времена

Стручни сарадник библиотекар

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
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. 88/17 и 10/19, 6/20)
и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом
и Правилником којим се прописује степен и врста образовања
наставника и стручног сарадника у основној школи; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављење малолетног лица и родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености изнад наведених услова, и то тачке 1, 3–5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2 прибавља се пре закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник, у складу са члном 140 Закона о основама система образовања и васпитања, јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за дговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стучне
области или области педагошких наука. 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
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Наука и образовање
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка „остало“ мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију не старију од шест месеци (поред горе наведене документације и
извод из матичне књиге рођених), у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе и утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар са документацијом слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“ или лично у матичној школи
у Влајковцима, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова. За
додатне информације: 037/3830-233 или имејл: majvlajkovci@
yahoo.com.

ОШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика, Станислава Биничког бб

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу Кукљину
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 и 10/19); да има
основно образовање / основну школу; 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 РС; да зна српски језик (односи се на кандидате који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз
пријавни формулар (са званичне интернет странице), потребно је доставити школи: радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном – ЦВ; оригинал или оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи (оригинал или оверена фотокопија); уверење да није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија
да није старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија). Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима који врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају лично или поштом, на горе
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Додатне
информације могу се добити на телефон 037/671-103, од 8 до
13 сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ КОРЧАГИН”
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

1) Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за рад у подручном
одељењу у Ђунису
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони,
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10/2019 и 6/2020) услове из Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да
у радни однос у установи може да буде примљено лице под
условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће
образовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1),
3)–5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциолинарне, 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 приписима 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. Чланом
142став 1 ) Закона о основама система образовања и васпитања прописано 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. Чланом
142 став 2) Закона о основама система образовања и васпитања 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. 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, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021),
прописани су степен и врста образовања за извођење наставе
и других облика образовно-васпитног рада на радном месту:
Наставник разредне наставе: 1) професор разредне наставе, 2)
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школи, 4) мастер учитељ, 5)
дипломирани учитељ мастер, 6) професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.

у својој пријави. Пријава на конкурс обавезно садржи податке
о радном месту за које кандидат конкурише и податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта односно боравишта,
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је
кандидат поседује). Пријаве достављати лично или поштом на
наведену адресу у затвореним ковертама са назнаком „За конкурсну комисију”. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Ближе информације о конкурсу можете добити на телефон: 037/852-400.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар који је
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Кандидат уз пријаву треба да достави школи: доказ да
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом образовању, кандидати
за звањем мастер и диплому односно уверење о завршеним
основним академским студијама) – да је држављанин Србије
(уверење о држављанству РС, оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), 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 правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење Министарства унутрашњих
послова – надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван), доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе кандидати који нису стекли образовање на српском језику). Напомена: доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да кандидатима
врати конкурсну документацију. У складу са чланом 155 став
1 и 2, а у вези са чланом 154 став 2) Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор, а о датуму и времену
разговора биће обавештени на контакт телефон који су навели

Услови за радна места 1 и 2: 1) поседовање одговарајућег
образовања, стечено високо образовање: (1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, 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, у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021) 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, 2/2020, 14/2020,
15/2020 и 1/2021); 2) да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се
подноси пре закључења уговора о раду); 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 и 5) знање српског језика.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 67

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања, односно
да кандидат има завршену основну школу, 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) да има
држављанство Републике Србије. Кандидати подносе следећу
документацију: 1) одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) 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 кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из груп кривичних дела против полне слободе,
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); 5) радну биографију. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на
адресу школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова,
или препоручено поштом са назнаком „За конкурс за посао”.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 67

1. Наставник математике
2. Наставник рачунарства и информатике
са 92% радног времена

3. Чистачица

Услови за радно место 3: 1) поседовање одговарајућег образовања, односно да кандидат има завршену основну школу;
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Наука и образовање
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)
да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 1)
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) 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 кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из груп
кривичних дела против полне слободе, групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
– уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског језика (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе
овај доказ); 6) радну биографију. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу
школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или
препоручено поштом са назнаком „За конкурс за посао”. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6
тел. 037/811-761

Наставник предметне наставе – историја
са 55% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које поред
општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС,
113/2017 и 95/2018 – АТ), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то: а) има одговарајуће високо образовање и то стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, студијама првог степена
(основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије) и студијама у трајању од три године
или више образовање. 1) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 2) није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у складу са чланом 154. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања васпитања (формулар може преузети са wеб адресе Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар кандидати треба да достави: биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 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 да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП Републике Србије и уверење надлежног
суда, оригинал или оверене копије, не старије од 6 месеци).
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; 2. Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком „За
конкурс – за пријем у радни однос на радном месту наставника
историје – не отварати” на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Ђуре Даничића 6, 37210 Ћићевац, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити од секретара школе: лично (понедељком,
средом и петком); телефоном на број 037/811-761 и 062/322000 или путем мејла: skoladositejcicevac@gmail.com.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
16221 Велика Грабовница
тел. 065/2005-013
e-mail: vukkaradzic09@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18
– др. закони, 10/19 и 6/20), за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове из чл. 139 и 140 став 1 и 2 овог
закона и то: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама
другог степена – мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
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. године за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце);
поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора установе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано
и лице које, уз испуњеност 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) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период од
четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис / фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим
стручним и организационим способностима. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси само предложени кандидат. Пријаве слати поштом или лично доставити на горенаведену адресу.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона 065/2005-013.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник предметне наставе
– математика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139,
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20). Кандидати треба:
1. да имају школску спрему прописану Правилником о врсти

стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи; 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштамоаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: 1) извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; 2) доказ о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања (оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању); 3) доказ о поседовању дозволе за рад наставника или
стручног сарадника (лиценца), пријава која не садржи доказ о
положеном испиту за дозволу за рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за лиценцу), 4) доказ о неосуђиваности по
основама из чл. 139 ст. 1 тач. 3) Закона (не старији од шест
месеци); 5) доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); 6) радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење надлежне
здравствене установе не старије од шест месеци) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви наведени докази се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом се
могу поднети непосредно или преко поште на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Додатне информације о конкурсу кандидат може добити на тел. 016/3427-124, од секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244, 060/0148-142

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у матичној
школи у Лесковцу
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, 10/2019 и 6/2020) су
следећи: 1) одговарајуће образовање – основно образовање, у
складу са чланом 28 Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Светозар Марковић”
Лесковац (дел. бр. 108/1 од 26.01.2018, 669 од 31.08.2018, 779
од 10.09.2019, 779 од 10.09.2019, 1116 од 04.12.2019, 682 од
02.09.2020. 992 од 02.11.2020. и 892 од 31.08.2021); 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 или 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)
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи
(поред тражених података уписати и контакт податке: адресу,
контакт телефон, е маил адресу). Уз пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу документацију, у оригиналу
или овереној фотокопији: диплому (сведочанство) о стеченом
одговорајућем образовању; извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу, са холограмом); уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности; доказ о знању
српског језика (обавезно за кандидате који нису одговарајуће
образовање стекли на српском језику). 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. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју одређује директор посебним решењем. 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 комсија 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 у просторијама школе. Кандидати
ће о датуму и времену обављања разговора бити обавештени
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путем имејла, односно телефоном (уколико немају имејл-адресу), које су навели у својој пријави. Комисија доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору,
у року од осам дана од дана достављања решења. Директор
о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право
да, под надзором овлашћеног лица у јавној служби, прегледа
сву конкурсну документацију. Ако по конкурсу не буде изабран
ниједан кандидат, расписаће се нови конкурс у року од осам
дана. Пријаве се подносе на адресу школе. Информације на
телефон: 016/243-244 или 060/0148-142

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

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

на одређено време ради замене одсутног
запосленогпреко 60 дана, са 5% радног времена

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл.
139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/20), стечено
на студијима 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 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 више образовање,
а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), 2. да има држављанство
Републике Србије; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 6. 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 и сматра се да наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има
образовање из члана 142 став 1 Закона.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни формулар кандидати
достављају и радну биографију; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио
стручни испит – испит за лиценцу, у оригиналу или овереној
фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом,
у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ
о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду са изабраним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 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 8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са ученицима и обавља разговор
са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнадно
обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве послати на горенаведену адресу, или
непосредно предати, радним данима од 8 до 12 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе,
путем телефона: 016/34 36 280.
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дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. У пријави
обавезно навести контакт телефон. Биографију са пријавним
формуларом и приложеним доказима слати на адресу школе
са назнаком „За конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона 016/821-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Стручни сарадник педагог

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник географије

Наставник грађанског васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично
тумачење), и услови предвиђени чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број
88/17, 95/18 – аутентично тумачење, 10/19 и 6/20): 1. поседовање одговарајућег образовања предиђеног одредбама
члана 139 чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, односно стечено високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије) и то: а) на студијама 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; на основним студијама, у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређивао
високо образовањедо 10.09.2005. године; лице из става 1 тачка 11 подтачка б) мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 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; наставник је
обавезан да ово образовање стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способност за рад са децом и ученицима; 3. да
лице није осуђивано правоснажном прсудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у 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 ита
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.
поседовање држављанства Републике Србије, 5. познавање
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази које кандидати треба да доставе уз пријаву на конкурс:
1) попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.
rs); 2) оверен препис или оверену копију дипломе; 3) оригинал / оверену копију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); 4) оригинал / оверену копију извода из матичне
књиге рођених; 5) оригинал / оверену копију уверења о неосуђиваности (уверење из суда и полицијске управе не старије
од 6 месеци); 6) доказ о познавању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже
уколико је кандидат стекао образовање на српском језику, а
уколико га није стекао на српском језику дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – диплома/уверење
издато на српском језику кој се прилаже као доказ да је стекао
образовање на српском језику сматра се доказом о познавању
српског језика); 7) кратку биографију / ЦВ; 8) доказ о поседовању образовања из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (потврда високошколске установе о положеним
испитима, уверење о положеном стручном испиту/испиту за
лиценцу) доставља се уколико га кандидат поседује. Подаци
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у оквиру
обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 87/18).
Доказ о о здравственој способнист за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о избору кандидата.
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и коли испуњавају услове за
оглашено радно место, а који су ушли у ужи избор упућују се
на психолошку процену коју врши врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, очему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
телефоне које су навели у пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама школе,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима или на разговор са Конкурсном комисијом,
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те ће комисија
његову пријаву одбацити. Неразумљиве, непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене
закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава је 8

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и услови предвиђени чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/17,
95/18 – аутентично тумачење, 10/19 и 6/20): 1. поседовање
одговарајућег образовања предвиђеног чланом 34 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Станимир
Вељковић Зеле” Бојник (послове шефа рачуноводства може да
обавља лице које има високо образовање и то на основним
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, на студијама у трајању од три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године и изузетно
средње 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;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способност за
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано правоснажном прсудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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 ита 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. поседовање држављанства
Републике Србије. 5. познавање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; Докази које кандидати треба
да доставе уз пријаву на конкурс: 1) попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); 2) оверен препис или
оверену копију дипломе; 3) оригинал / оверену копију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) оригинал / оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал / оверену копију уверења (извода из казнене евиденције) МУП РС о
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 6) доказ о познавању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(овај се доказ не прилаже уколико је кандидат стекао образовање на српском језику, а уколико га није стекао на српском
језику дужан је да приложи доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
– диплома/уверење издато на српском језику кој се прилаже
као доказ да је стекао образовање на српском језику сматра
се доказом о познавању српског језика); 7) кратку биографију/
ЦВ. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво
у оквиру обраде података у конкурсном поступку у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.
87/18). Доказ о о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи Конкурсна комисија и доноси решење о избору кандидата. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази и коли испуњавају
услове за оглашено радно место, а који су ушли у ужи избор
упућују се на психолошку процену коју врши врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, очему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Разговор са
кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у просторијама
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне које су навели у пријавама. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима или на разговор са Конкурсном
комисијом, сматраће се да је пријаву на конкурс повукао, те
ће комисија његову пријаву одбацити. Неразумљиве, непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће
одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. У пријави обавезно навести контакт телефон. Биографију
са пријавним формуларом и приложеним доказима слати на
адресу школе са назнаком „За конкурс” или непосредно, предајом у канцеларији секретара школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 016/821-135.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
4 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, на
студијама првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије и специјалистичке струковне студије),
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Наука и образовање
студијама у трајању од три године или више образовање. Поред
општих услова за заснивање радног односа утврђенх у члану 24
Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС; 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон
– даље Закон и 10/2019 и 6/2020) и то: да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правне слободе
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 поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна српски језик и
језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
потписану биографију; оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу; оригинал / оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; оригинал / оверена фотокопија уверења
о неосуђиваности за дела из члана 139; доказ о познавању
српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад
уколико је неопходан. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије
морају бити оверене од стране надлежног органа као доказ
да су верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја слати на адресу ПУ “Вукица Митровић”,
Масариков трг С-12/1, 16000 Лесковац или лично у установу
сваким даном од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информације о
конкурсу обратити се Правној служби на телефон: 016/255-366.

ОШ “СИНИША ЈАНИЋ”
16210 Власотинце, М. Михајловића 1
тел./факс: 016/875-147

Школски педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: 1. одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 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
чланом 6 став 1 тачка 1 Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„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 има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази који се
прилажу уз пријаву на конкурс: одштампани и попуњен пријавани формулар са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; краткa биографијa; дипломa или
уверење о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену
копију; уверење о држављанству РС, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, са холограмом; оригинал или оверену копију,
уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод и казнене евиденције МУП-а); лекарско уверење доставља изабрани
кандидат приликом потписивања уговора о раду. 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., ако и неоврене фотокопије докумената. Конкурс спроводи комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Комисија након пријема резултата психолошке процене кандидата
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве у затвореној коверти заједно са одштампаним и попуњеним формуларом
и са потребном документацијом доставити лично код секретара

Бесплатна публикација о запошљавању

школе или слати препорученом пошиљком на адресу школе:
Основна школа „Синиша Јанић”, 16210 Власотинце, Михајла
Михајловића 1, са назнаком „Оглас за радно место школски
педагог“. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе, на број телефона: 016/875-147.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб.
тел./факс: 016/875-125

1. Стручни сарадник – педагог

VII степен, са 50% радног времена

2. Наставник практичне наставе у
електротехници
VI степен, са 70% радног времена

3. Наставник стручно-теоретских предмета
у електротехници
VII степен

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Кандидати морају испуњавати услове
за заснивање радног односа, у складу са чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 6/2020), односно: 1) имати одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама за стручног сарадника-педагога школе, одговарајуће образовање прописано Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
електротехника за наставника стручно-теоретских предмета
и наставника практичне наставе у електротехници, 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; (2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 1
тачка 1) подтачка (2) претходног става мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) имати психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) морају поседовати доказ о
неосуђиваности, односно не смеју бити 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) имати држављанство Републике Србије; 5) знати српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе или уверења о
дипломирању, да није старија од 6 месеци), доказ односно
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС
(оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, да није старије од 6 месеци). 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 закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Рок за подношење 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 горенаведену адресу. Контакт телефон: 016/875-125.

ОСНОВНА ШКОЛА „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”
Црна Трава

Наставник математике

са 88,88% радног времена

Наставник физике

са 50% радног времена

Педагог школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,

54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017), кандидат
треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и чланом
140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење
о држављанству, оригинал не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал, оригинал
или оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању из чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања; 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 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 кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискиминаторно понашање не старије од 6 месеци; уверење
суда да против кандидата није покренута истрага не старије од
6 месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чл. 154 став 2 Закона. За
лица која нису стекла образовање на српском језику – доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за подношење пријаве
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докуманата је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве
неће се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор школе. У поступку одлучивања о избору
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на
претходну прсихолошку процену способности за рад са децом
и ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за
послове запошљавања. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене
за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Основна школа „Александар
Стојановић“ Црна Трава, са назнаком: „За конкурс – не отварати“. Сва додатна обавештења на телефон: 016/811-115.

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

Помоћни радник – чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. Закон, 10-19 и 60/20), и
то: 1) да кандидат поседује одговарајуће образовање – основно образовање (основна школа); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да није осуђиван правоснажном пресудома за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Потребна документа (оригинал или оверена фотокопија): уверење о држављанству и извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци); доказ о стручној спреми
(сведочанство о завршеној основној школи); уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона (издаје надлежна служба ПУ МУП-а – не старије од
6 месеци); као и попуњен формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. 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. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) се прибавља у поступку одлучивања пре
закључења уговора о раду. Тражена докукента достављају се
у оригиналу или овереној копији, лично, или послати на адресу
школе, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

ЛОЗНИЦ А
СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
15320 Љубовија, Дринска бб.
тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Наставник економске групе предмета

на одређено време преко 60 дана, до повратка
запосленог који обавља дужност директора
школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду, треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
број 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 6/2020). Степен
и врста образовања морају бити 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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Наука и образовање
Економија, право и администрација („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 и 2/20). 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 медотичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који нема образовање из члана 142 ст. 1 обавезан је да ово
образовање стекене у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона. Чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, прописано је да у
радни однос установе може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање: дипломирани економиста; дипломирани економиста
смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; дипломирани
економиста – менаџер за банкарство и финансије; дипломирани економиста у области међународног пословања; дипломирани економиста менаџер у банкарству; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије
у области економије; мастер инжењер организационих наука,
претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм – менаџмент и организација; мастер инжењер менаџмента; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење не старије од 6 месеци подноси се пре закључења
уговора о раду); 3) држављанство Републике Србије; 4) доказ
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017
и 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020); да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 5) да зна језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад – српски језик. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан, заједно са потребном документацијом
о испуњености услова достављају школи. Уз пријавни формулар и кратку биографију кандидати подносе и одговарајућу
документцију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, кандидати који су завршили основне студије од
најмање четири године по прописима који су уређивали виоко
образовање до 10. септембра 2005. године), или оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама
првог степена и дипломе о завршеним студијама другог степена – за кандидате који су завршили студије по прописима који
су уређивали високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године) или уверење о стеченом образовању које не сме бити
старије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија потврде-уверења одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за горе наведена кривична дела; кандидат који
није стекао образовање на српском језику доставља доказ да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе. За кандидате који уђу у ужи избор
обавезна је претходна психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности,
не старије од 6 месеци. Сва документа се прилажу у оригиналу или овереним фотокопијама. Пријава на конкурс треба да
садржи актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта. Рок за достављање пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс, наставник
економске групе предмета – не отварати”. Контакт телефон:
015/561-773, секретар школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 3

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник хемије

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства, за 40% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18
– др. закон и 101/19 и 6/2020): на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
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кошколској 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 бодова, односно
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016...14/20,
15/20, 1/2021).
ОСТАЛО: да кандидати 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 кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
да знају српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: попуњен
и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; доказ о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, ово образовање наставник је 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; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старију од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о
неосуђиваности надлежне полицијске управе, као и доказ да
се не води истражни поступак и да није подигнута оптужница,
надлежног суда (не старије од 6 месеци). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се достављају лично или на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. За сва обавештења контактирати секретара школе на тел. 015/876-016.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или ванредни
професор
на одређено време за ужу научну област
Друштвено-хуманистичке науке у заштити
радне и животне средине

УСЛОВИ: предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу
у пољу Друштвено-хуманистичких наука и Статутом Факултета
заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени образац о испуњености услова за избор у
звање наставника (за попуњавање обрасца обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о научном степену доктора наука,
списак научних и стручних радова и саме радове на адресу:
Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, у року од
15 дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник медицинске групе предмета
за 75% радног времена

Наставник медицинске групе предмета

у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о испуњавању
услова у погледу одговарајућег степена и врсте образовања
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђиваности у
смислу тачке 3) Услова. Лекарско уверење прибавља се пре
закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата извршене психолошке процене, Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о
избору. Коначно Решење о избору кандидата оглашава се на
званичној интернет страници Министарства. Пријаве се подносе на адресу: Школа моде и лепоте, Ниш 18000, Милојка
Лешјанина 23.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Трг краља Милана 8

Наставник предмета Право
УСЛОВИ: Наставник предмета Право поред одговарајућег нивоа
образовања прописаног Законом, мора да има и стечен одговарајући стручни назив прописан Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/2019, 2/2020 и 1/2021),
те послове наставника предмета право може да обавља: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне
академске студије у области правних наука. У радни однос у
установи може да буде примљено лице, под условима прописаним чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и то лице које: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да
приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен
препис/фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су стекли академско звање
мастер достављају и оверену фотокопију дипломе или уверење
са основних академских студија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал
или оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); доказ
о знању српског језика подносе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз конкурсну документацију
кандидати достављају и потписану сагласност којим потврђују
да су упознати са свим правима и обавезама које се односе
на обраду личних података које ће вршити у Правно-пословној
школи Ниш у наведену сврху. Ова сагласност важи за све време
трајања поступка пријема у радни однос. Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу:
Правно-пословна школа Ниш са назнаком „За конкурсну комисију”, Трг краља Милана 8, 18000 Ниш.

Наставник правне групе предмета

за 55% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде примљено лице,
под условима прописаним чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, ако: има одговарајуће образовање, и
то: доктор медицине, дипломирани фармацеут; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад – српски језик (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз
пријавни формулар и ЦВ достављају следећу документацију,

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за предмете Увод у
јавну администрацију са 30% радног времена
и Радно право са 70% радног времена (100%
радног времена)
УСЛОВИ: Наставник предмета Увод у јавну администрацију и
Радно право поред одговарајућег нивоа образовања прописаног Законом, мора да има и стечен одговарајући стручни назив
прописан Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија, право и администрација
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16,
2/17, 1/19, 9/2019, 2/2020 и 1/2021), те послове наставника
предмета право може да обавља: дипломирани правник; мастер правник, претходно завршене основне академске студије у
области правних наука.

Наставник општеобразовних предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за предмете
рачунарство и информатика са 30% радног
времена и математика са 72,22% радног времена
(100% радног времена)
УСЛОВИ: Наставник предмета рачунарство и информатика
поред одговарајућег нивоа образовања прописаног Законом,
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Наука и образовање
мора да има и стечен одговарајући стручни назив прописан
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
опште образовних 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). Послове
наставника предмета рачунарство и информатика може да
обавља: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство
и информатика; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви
смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације
за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони,
економска статистика и информатика, економска статистика и
кибернетика, статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар; дипломирани информатичар; дипломирани информатичар – пословна информатика;
дипломирани информатичар – професор информатике; дипломирани инжењер организационих наука – одсек за управљање
квалитетом; мастер инжењер софтвера; мастер инжењер
информационих технологија и система; мастер дизајнер медија
у образовању; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет); дипломирани информатичар
– мастер; дипломирани професор информатике – мастер;
дипломирани информатичар – мастер пословне информатике;
дипломирани професор технике и информатике – мастер; мастер математичар; мастер информатичар; мастер инжењер
електротехнике и рачунарства; мастер инжењер информационих технологија; мастер професор технике и информатике;
мастер инжењер организационих наука (студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); мастер дизајнер медија у
образовању; мастер професор информатике и математике;
мастер професор технике и информатике. Лице из тачке 16)
овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати,
у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета
из области рачунарства и информатике (од тога најмање један
из области Програмирање) и најмање два предмета из једне
или две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија има положених најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање) и најмање два предмета из једне или
две следеће области – Математика или Теоријско рачунарство.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства и информатике
у трајању од најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем које
испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге
облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и
информатика могу да изводе и лица која су стекла стручни
назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија
имају положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће
области – Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност
услова из ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за
послове образовања, на основу наставног плана и програма
студија, односно студијског програма. Послове наставника
предмета Математика може да обавља: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику и примене; дипломирани математичар за
рачунарство и информатику; дипломирани математичар –
информатичар; дипломирани математичар – професор математике; дипломирани математичар за математику економије; професор математике – теоријско усмерење; професор математике
– теоријски смер; професор математике и рачунарства; професор информатике – математике; професор хемије – математике; професор географије – математике; професор физике –
математике; професор биологије – математике; дипломирани
математичар – астроном; дипломирани математичар – теоријска математика; дипломирани математичар – примењена
математика; дипломирани математичар – математика финансија; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике – мастер; дипломирани
математичар – мастер; мастер математичар; мастер професор
математике; мастер математичар – професор математике. Лице
из тачке 13) овог члана 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). Уколико школа преузимањем или конкурсом не
заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1 и 2
ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за
предмет Математика може да изводи и: мастер професор математике и информатике; мастер професор информатике и математике; мастер професор физике и математике; мастер професор математике и физике. Лице из става 3. ове тачке мора да
има претходно завршене основне академске студије двопредметне наставе математике и информатике или математике и
физике. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи: дипломирани математичар – мас-
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тер математике финансија. У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима прописаним чланом 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања и то
лице које: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидати су дужни да приложе
одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен препис/
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су стекли академско звање мастер
достављају и оверену фотокопију дипломе или уверење са
основних академских студија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију;
уверење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); доказ о знању српског језика подносе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику; Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз конкурсну
документацију кандидати достављају и потписану сагласност
којим потврђују да су упознати са свим правима и обавезама
које се односе на обраду личних података које ће вршити
Правно-пословној школи Ниш у наведену сврху. Ова сагласност
важи за све време трајања поступка пријема у радни однос.
Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу: Правно-пословна школа Ниш са назнаком „За
конкурсну комисију”, Трг краља Милана 8, 18000 Ниш.

ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 20% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса 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), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 ст. 1. и 2, 142
ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19
и 6/20) и услове из 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, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20, 3/21,
4/21 и 17/21) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 (које 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 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5)
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) сас-

тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Остали услови: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм Англистика; студијски програм или главни предмет,
односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). Лица
која су стекла академско звање мастер, морају имати претходно завршене основне академске студије из области предмета,
односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; Енглески
језик и књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност
са другом страном филологијом.
ОСТАЛО: 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 од дана
објављивања конкурса); 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 бр. 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 8 дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе 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.
Пријаве доставити путем поште на адресу Основна школа „Краљ
Петар I”, Војводе Путника 1, Ниш или непосредно, у секретаријату школе сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара Школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

Наставник хемије

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
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Наука и образовање
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене
чл. 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 ст. 1. и 2, 142 ст. 1. и 4.
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20) и
услове из 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, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 и 19/20, 3/21, 4/21
и 17/21) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 (које 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
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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Остали услови: дипломирани хемичар,
професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије
и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије,
дипломирани хемичар – професор хемије, дипломирани професор хемије – мастер, професор физике – хемије, професор
географије – хемије, професор биологије – хемије, дипломирани професор физике – хемије, мастер, дипломирани професор
биологије – хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и
хемију, дипломирани физичар – професор физике и хемије за
основну школу – мастер, дипломирани хемичар – мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије, мастер физикохемичар, дипломирани инжењер хемије аналитичког смера,
мастер професор предметне наставе, дипломирани хемичар
– инжењер за контролу квалитета и менаџмент животне средине, дипломирани инжењер хемије биоорганског смера. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије хемије.
ОСТАЛО: 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 од дана
објављивања конкурса); 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
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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 8 дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе 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. Пријаве доставити путем поште на
адресу Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1, Ниш
или непосредно, у секретаријату школе сваким радним даном.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се
неће узети у разматрање.

Наставник предметне наставе
– наставник математике

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 20% радног
времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 ст. 1. и 2, 142
ст. 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19
и 6/20) и услове из 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, 11/19, 2/20 и 8/20), 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 (које
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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о
испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) саставни су део пријаве

на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Остали услови: 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 физике и математике, мастер професор
информатике и математике, дипломирани професор математике-мастердипломирани 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, мастер професор предметне наставе. 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.
ОСТАЛО: По расписаном конкурсу кандидат 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, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана); 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); оригинал или оверену фотокопију
доказа надлежне високошколске установе о полеженом испиту
из предмета геометрија или основи геометрије (само за лица
која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер и која су завршила основне академске студије на
студијским програмима из области математике или примењене математике); оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним академским студијама на студијским програмима из
области математике или примењене математике или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике (само за лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер); 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 потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског језика
(само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику). Уколико учесник конкурса не достави доказе из тачке 10) и 11) 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 пола-
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гање испита за лиценцу. Услови за заснивање радног односа
морају бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе
за 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. Пријаве доставити путем поште на адресу
Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1, Ниш или
непосредно, у секретаријату школе сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће
узети у разматрање.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2022. године
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1) - 5) Законам о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 и др. закони, 10/19 и 6/20), услове из члана 8.
став 1 Правилника о педагошком и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС”, број 89/19) и услове из члана 33. и 54. Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Краљ Петар I” Ниш (дел. бр. 610-1225/2021-01од
04.11. 2021. године) у Основној школи „Краљ Петар I” Ниш
и то: да је стекао одговарајуће образовање: средње образовање у четворогодишњем трајању; 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 које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има савладан програм обуке за
педагошког асистента; да зна ромски језик. Услови из тачака
1) - 7) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3)
– 5) и 7) саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 6) саставни су део пријаве на конкурс
уколико лице има савладан програм обуке обуке за педагошког
асистента према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) или модуларни
Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године. Лице
које нема савладан програм обуке у складу са Правилником
о педагошком и андрагошком асистенту, дужно је да достави
доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од
шест месеци од дана пријема у радни однос.
ОСТАЛО: 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 од
дана објављивања конкурса); 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:
оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске
установе о положеном испиту из српског језика (само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику);
оригинал или оверену фотокопију доказа о завршеном програм
обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму
обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС”, број
11/10) или модуларни Програм обуке за педагошког асистента
из 2016. године; оригинал или оверену фотокопију доказа о
знању ромског језика; радну биографију ЦВ (осим за лица која
први пут заснивају радни однос). У поступку избора педагош-

Бесплатна публикација о запошљавању

ког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. 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 за
запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата
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 „Краљ
Петар I” Ниш, Војводе Путника 1. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

даној обуци за полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора школе дужан је
да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност;
оквирни план рада за време мандата; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата уколико је надзор
вршен (фотокопију извештаја просветног саветника оверен
печатом школе у којој је вршен надзор) односно, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе у оцени спољашњег
вредновања за кандидате који су претходно обављали дужност
директора. Директор се бира на период од четири године. Рок
за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу школе: Медицинска школа „Др Миодраг Лазић” Ниш, Зетска 55, 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: 018/535-165
код секретара школе.

НОВИ ПАЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“

18000 Ниш, Вишеградска 33

Делимеђе, 36320 Тутин
тел. 020/452-991

Наставник у звање доцент или ванредни
професор за ужу научну област Математика
на Департману за Математику

за рад у матичној школи у Делимеђу, са 98%
ангажовања

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор математичких наука, за рад на одређено време од 60 месеци. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис
дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима као и саме радове (списак радова доставити и у
електронском облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк) за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне,
одштампају, потпишу и предају Образац који се налази на wеб
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ“
18000 Ниш, Зетска 55

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање за наставника из подручја рада
здравство и социјална заштита, педагога или психолога. Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
27/2018 и 6/2020,) за наставника, педагога или психолога за
рад у подручју рада здравство и социјална заштита, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука. Лице
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005.године; дозволу за рад за наставника,
педагога или психолога; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе. Уз пријаву кандидат подноси:
биографију кандидата са кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, адресом електронске поште; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старије од 6
месеци). 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 (не
старије од 6 месеци); доказ о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника (оверену фотокопију не старију од 6 месеци); потврду о радном искуству у области образовања и васпитања издату након објављивања конкурса; уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова о подацима из
казнене евиденције за кривична дела из чл. 139 ст.1 тач.3.
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); доказ
да се против њега не води кривични поступак – потврда суда;
извод из матичне књиге рођених (венчаних за жене); уверење
о држављанству оригинал или оверену фотокопију не старије
од 6 месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима-лекарско уверење;
документ о положеном испиту за директора школе уколико је
кандидат полагао испит (оверена фотокопија документа не старији од 6 месеци), или документ (потврда, уверење) о савла-

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласни РС”, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20): да има одговарајуће
средње образовање (III или IV степен стручне спреме); психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
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, 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; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених,
не старије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању језика на ком
се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за
оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Разговор са кандидатима ће се обавити
у просторијама школе, о чему ће кандидати бити обавештени.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са документима слати на адресу:
Основна школа „25. мај“, 36307 Делимеђе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 020/452-991.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДВА ХЕРОЈА“
36300 Нови Пазар, Радничка
Косанчићева бб.
тел. 020/381-447

Школски психолог

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлуке УС и 113/2017), кандидат
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 и васпитања које је
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита; за радно
место школски психолог: професор психологије, дипломирани
психолог, дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани психолог смер школско-клинички, дипломирани психолог – мастер, мастер психолог; 2. да има психичку физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
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Наука и образовање
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварјује образовно-васпитни рад – српски
и босански језик. Кандидати треба да доставе попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5. Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је лице стекло
средње, више или високо образовање на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) – српски и босански језик;
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. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом у
Националну службу за запошљавање Нови Пазар. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс уз потребну
документацију и краћу биографију, заинтересовани кандидати могу доставити лично или поштом на адресу: Медицинска
школа „Два хероја“ у Новом Пазару, Радничка/Косанчићева
бб., 36300 Нови Пазар. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон број: 020/381-447.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јули 18
тел. 020/811-160

Наставник историје

за 70% радног времена

Наставник филозофије
за 50% радног времена

Наставник босанског језика
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање радног односа:
1. да имају одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према Правилнику 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, 2/17, 13/18 и 7/19) важећем
Правилнику 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 исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020), да имају одговарајуће високо образовање које је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије);
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; и стекао једно од звања: (1) За
наставника историје: професор историје, дипломирани историчар, дипломирани историчар мастер, мастер историчар, (2),
за наставника филозофије: професор филозофије, односно
дипломирани филозоф, дипломирани професор филозофије,
мастер филозоф, мастер професор филозофије (3), за наставника босанског језика: професор српског језика и књижевности, професор босанског језика и књижевности, професор
босанског језика и српског језика, професор српске књижевности и језика, дипломирани филолог мастер / босански језик
и књижевност и српски језик и књижевност, мастер филолог /
студијски програми; српски језик, српска књижевност, српски
језик и књижевност; 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 кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је држављанин
Републике Србије, 5. лекарско уверење, 6. да зна српски језик,
ако се образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, осим услова из става 1 члана 139 лице мора да има
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада (доказ су у обавези да доставе само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:
1. пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет
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страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
штампају га и исти прилажу са документацијом, 2. биографију,
3. диплому или уверење о стеченој стручној спреми, оригинал
или оверену фотокопију, 4. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 5. извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију,
6. уверење о неосуђиваности из МУП-а, не старије од 6 месеци,
оригинал, 7. потврду одговарајуће високошколске установе да
је кандидат положио испит из српског језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци, достављају кандидати који буду изабрани, 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 способности 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 затворене у коверти доставити лично у секретаријат школе или слати препорученом пошиљком на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс за радно место (за које се конкурише)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање. Телефон за контакт: 020/811-160.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Оглас објављен 24.11.2021. године у листу „Послови“ мења се у
делу: наставник српског језика као нематерњег, за 60% радног
времена, један извршилац на неодређено време у истуреним
одељењима. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“

запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања и давање мита; за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунаодним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну окументацију заједно са одштампаним пријавним
фолмуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија или
уверење уколико није издата диплома); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија
не старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а
и суда (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика
и језика на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дициплина 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 (кандиат који је
у току студија положио испите из педагоггије и психологије или
је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је
да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са
одштампним пријавним формуларом достави школи на адресу: ОШ „Рифат Бурџевић Тршо” у Новом Пазару, Ослобођења
103, Нови Пазар. За додатне информације обратити се на број
020/316-867. Рок за пријављиовање на конкурс је осам (8) дана
од дана објављивања у листу” Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“

36300 Нови Пазар, Ослобођење 103
тел. 020/316-867

36300 Нови Пазар, Ослобођење 103
тел. 020/316-867

Наставник разредне наставе

настава на босанском језику, на одређено
време до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, односно до
21.07.2023. године

Наставника ликовне културе

Наставник разредне наставе
настава на босанском језику

Наставник српског као нематерњег језика
Наставник физичког васпитања

настава на српском и босанском језику,
на одређено време до повртка радника са
неплаћеног одсуства, односно до31.08.2022.
године

настава на српском и босанском језику

Наставник историје

са 90% радног времена, настава на српском и
босанском језику

Наставника математике и информатике и
рачунарства

настава на српском и босанском језику, за
64,44% радног ангажовања, на одређено време
до повртка раднице са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета односно до 30.09.2023.
године

Психолог школе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, односно до 30.10.2023. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом:
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања (“ Сл.
гласник РС, ”бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6-2020) које
је стекао 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, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у тајању од најмање четри
године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 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. Да има обавезно образовање
у складу са чланом 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”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима држављанство Републике Србије, да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за која је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом:
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“
Сл. гласник РС, ”бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6-2020)
које је стекао 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, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2- на основним студијама у тајању од најмање четри
године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005 године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2
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. - Да има обавезно образовање у складу
са чланом 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”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16
и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије, да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за која је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
и давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунаодним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа:
доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата

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

Наука и образовање
диплома); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци);
уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије од 6
месеци), доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује образовно васпитни рад; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дициплина 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 (кандиат који је у току
студија положио испите из педагоггије и психологије или је
положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је
да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са
одштампним пријавним формуларом достави школи на адресу: ОШ „Рифат Бурџевић Тршо” у Новом Пазару, Ослобођења
103, Нови Пазар. За додатне информације обратити се на број
020/316-867. Рок за пријављивање на конкурс је осам (8) дана
од дана објављивања у листу” Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Расима Халиловића бб
тел. 020/317-496

Наставник куварства са практичном наставом
Наставник физике
са 60% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: - поседовање одговарајућег образовања, у складу са чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Документација, доказ о
држављанству (уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на адресу: Угоститељско-туристичка школа, Расима Халиловића бб, 36300 Нови Пазар Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
преко телефона 020/317-496.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.
тел. 020/313-745

Наставник географије

са 50% радног времена,
настава на српском и босанском језику

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом:
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019 6/2020) које је стекао
на: за радно место под тачком 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, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; на основним студијама у тајању од
најмање четри године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005 године; лице из става 1 тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет,
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односно групу предмета; да има обавезно образовање у складу
са чланом 142Закона о основама система образовања и васпитања и образовање у складу са Правилником о остепену 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 и 3/2017, 13/2018 и 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021).
За радно место под тачком 2 завршено основно образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, држављанство Републике Србије, да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за која
је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања и давање мита; за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међунаодним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа:
доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата
диплома), уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а (оригинал или оверена копија
не старији од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика
на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дициплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који
је у току студија положио испите из педагоггије и психологије
или је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из наведених дисциплина и потребно
је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу, оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са
одштампним пријавним формуларом и пријавом достави школи на адресу: ОШ ”Стефан Немања”, 37. санџачке дивизије бб,
36300 Нови Пазар. За додатне информације обратити се на
број: 020/3137-45. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од
дана објављивања у листу „Послови”.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.
тел.020/313-745

Наставник технике и технологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, настава на српском и
босанском језику

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, настава на српском и
босанском језику

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, настава на српском и
босанском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС, ”бр. 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019 6/2020) које
је стекао 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, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2 на основним студијама у тајању од најмање четри године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005 године. Лице из става 1
тачка 1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајучи предмет, односно групу предмета. Да има обавезно образовање у
складу са чланом 142 Закона о основама система образовања
и васпитања и образовање у складу са Правилником о остепену 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 и 3/2017, 13/2018
и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021,
17/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије;
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена казна затвора у трајању од најмање три

месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давање
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међунаодним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање. Да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа:
доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата
диплома), уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија, не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а (оригинал или оверена копија
не старији од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика
на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дициплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са европским системом преноса бодова (кандидат који
је у току студија положио испите из педагоггије и психологије
или је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да има образовање из наведених дисциплина и потребно
је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са
одштампним пријавним формуларом и пријавом достави школи на адресу: ОШ „Стефан Немања“, 37. санџачке дивизије бб,
36300 Нови Пазар.За додатне информације обратити се на број
020/313-745. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од дана
објављивања у листу „Послови”.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
Дојевиће
36300 Нови Пазар, Дојевиће бб.
тел. 020/361-633

Наставник српског као нематерњег језика
настава на босанском језику

Наставник разредне наставе

настава на босанском језику, за рад у ИО Пожега

Наставник ликовне културе

за 85% радног времена, настава на срспком и
босанском језику

Наставник биологије

за 50% радног времена, настава на српском и
босанском језику

Стручни сарадник – педагог
Помоћно-технички радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6-2020) које је стекао 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, мутидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2- на основним студијама у тајању
од најмање четри године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005 године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка 2 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. Да
има обавезно образовање у складу са чланом 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”, број
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).
Основно образовање за радно место помоћно-техничког радника; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије;
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за која је изречена казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давање
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Наука и образовање
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међунаодним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно васпитни рад; кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарствапросвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи.
Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања (диплома
оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата диплома), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије од 6
месеци), доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дициплина 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 (кандиат који је
у току студија положио испите из педагоггије и психологије или
је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из наведених дисциплина и потребно је
да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни
сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достави школи на адресу: ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Дојевиће бб,
36300 Нови Пазар. За додатне информације обратити се на
број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од
дана објављивања у листу „Послови”

ски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад;
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља
установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа
документа: доказ о поседовању одговарајућег образовања
(диплома оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата диплома), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оргинал или оверена копија не старији од 6
месеци), уверење о неосуђиваности из МУП-а и суда (не старије
од 6 месеци). Доказ о знању српског језика и језика на ком се
остварује образовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења уговора о раду.
Доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дициплина 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 (кандиат који
је у току студија положио испите из педагоггије и психологије
или је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра
се да има образовање из наведених дисциплина и потребно
је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни сарадник обавезан да стекне у року од једне а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу – оригинал или оверена копија. Кандидат је
дужан да попуни формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достави школи на
адресу: ОШ ”Халифа бин Заид Ал Нахјан” Дојевиће, Дојевиће
бб, 36300 Нови Пазар. За додатне информације обратити се на
број 020/361-633. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од дана
објављивања у листу „Послови”.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“

Стручни сарадник – психолог

Дојевиће, 36300 Нови Пазар, Дојевиће бб.
тел. 020/361-633

Наставник разредне наставе

на одређено време, а најкасније до 17.12.2023.
године, до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета у матичној
школи и ИО у Себечеву

Наставник разредне наставе

на одређено време, а најкасније до 22.12.2023.
године, до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, у матичној
школи, односно ИО у Багрима – Сопоћанима

Наставник босанког и српског као нематерњег
језика
на одређено време, а најкасније до 18.01.2023.
године, до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, у матичној
школи и ИО у Себечеву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом:
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 139, 140,
141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(“ Сл. гласник РС, ”бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6-2020)
које је стекао 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, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2 на основним студијама у тајању од најмање четри
године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005 године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 2
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. Да има обавезно образовање у складу са
чланом 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”, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16
и 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављанство
Републике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за која је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
и давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунаодним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање; да зна срп-
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И КОЖЕ
НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/312-799

Психолог
Наставник стручних предмета за образовни
профил техничар дизајна графике
у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање

Наставник физике
за 96% норме

Наставник теоријске групе предмета у
текстилу
Наставник практичне наставе – текстил
3 извршиоца

Наставник естеског обликовања и дизајна
одеће
2 извршиоца

Наставник грађевинске групе предмета
Наставник социологије
за 50% норме

Наставник математике

за 75% норме, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник теоријске групе предмета у
кожарству и блок практичне наставе

на одређено време ради замене запосленог
преко 60 дана

36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гл. РС”бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС,
113/17 и 95/18-аут.тумачење), кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/17, 27/18-и други закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће
образовање у складу са члановима 140 и 142 закона о основама система образовања и васпитања; под одговарајућим
образовањем подразумава 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 и васпитача у основној школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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 давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора има образовање из
психолошких, педагошких и методичкихдисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану биографију кандидата, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
-доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о
броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије), уверење
МУП-а из казнене евиденције, доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику,
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као
ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Десанка Максимовић”, Цетињска 10, 36300 Нови Пазар, са назнаком
„За конкурс”. Контакт телефон: 020/316-361.

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под
условом прописаним Законом и ако: 1. има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања и давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство државе Републике
Србије. 5. Зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски и босански). Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1. доказ о стручној спреми - диплома,
оргинал или оверена фотокопија, 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ о
познавању језика на коме се обавља образовно васпитни рад,
односно знање српског и босанског језика кандидат доказује
стеченим средњм, вишим или високим образовањем на српском и босанском језику или да је кандидат положио испит
из наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, у складу са чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања, 5. уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела. Из члана
139 став 1тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Напомена: Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном документацијом достављају се на горе наведену адресу. Контакт
телефон: 020/312-799. Конкурс остаје отворен осам дана од
дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар
Димитрија Туцовића бб.
тел. 020/316-634

Наставник у звање доцента за ужу научну
област Немачки језик и лингвистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су одредбама Закона о високом образовању, Статутом и Правилником о
избору у звања на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе: биографију, оверене фотокопије
диплома о завршеним основним, мастер/магистарским и докторским студијама, оверену фотокопију претходног избора у
звање, списак објављених радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета на
горе наведену адресу у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса. Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у
звање и засновање радног односа може се преузети на официјалном сајту Униврзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.
rs. Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Додатне информације на горе наведени број
телефона.
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Наука и образовање
ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.
тел. 020/321-048

Наставник машинске групе предмета
Наставник електротехничке групе прдмета
Наставник практичне наставе у подручју
Саобраћај
за 90% норме

Наставник практичне наставе у подручју
Машинство
Помоћни наставник у подручју рада
Електротехника
Техничар одржавања уређаја и опреме
Техничар одржавања информационих
система и технологије
Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана до повратка
запосленог који је именован за помоћника
директора до 31.08.2022.
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под
условом прописаним Законом и ако: 1. има одговарајуће образовање по Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања и давања мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство државе Републике
Србије. 5. Зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски и босански). Уз одштампани примерак пријемног
формулара који је прописан на званичној интернет страници
Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 1. доказ о стручној спреми - диплома,
оргинал или оверена фотокопија, 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 3. уверење о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ о
познавању језика на коме се обавља образовно васпитни рад,
односно знање српског и босанског језика кандидат доказује
стеченим средњм, вишим или високим образовањем на српском и босанском језику или да је кандидат положио испит из
наведених језика по програму одговарајуће високошколске
установе, у складу са чланом 141 Закона о основама система
образовања и васпитања, 5. уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела. Из члана 139
став 1тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 6. доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високо
школској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова или доказ о положеном испиту за лиценцу-за оне кандидате који ово образовање поседују. Напомена:
лекарско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора
о раду. Пријаве са потпуном документацијом достављају се на
адресу: Техничка школа Нови Пазар, Вука Караџића бб. Конкурс остаје отворен осам дана од дана оглашавања. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон 020/321-048.

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408
тел. 020/5335-200

Наставник хемије

са 50% радног времена

Административни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом:
1. за радно место наставника одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 139, 140, 142 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17),
које је стекао на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно сручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне областиили области педагошких наука; на основним студијама у тајању од најмање четри године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године,; одговарајући степен и врсту образовања
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник “, број 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17).
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дициплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
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30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплин и шест бодова праксе
у установи у складу са европским системом преноса бодова.
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 142 став 1 овог Закона; 2. За радно место
административног радника одговарајуће средње образовање
четвртог степена; држављанство РС (уверење о држављаству-оргинал или оверену копију); 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 правоснажном пресудом
за кривично дело за која је изречена казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
и давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање; кандидат
попуњава пријавни фолмулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. Уз захтев
потребно је доставити: диплому или оверен препис дипломе
о завршеном образовању; исправа коју издаје високошколска
установа а којом доказује да је стекао образовање из психолошких, педагошких и матодичких дициплина или доказ из
високошколске установе да су у току студија положили испите
из педагогије и психологије; уверење одржављаству (не старије од шест месеци), извод из МКР; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни
суд и уверење о некажњавању - МУП). Потврда одговарајуће
установе де је кандидат положио испит из српског и босанског
језика (осим кандидата који су средње, више или високо образовање стекли на српском и босанском језику, што доказује
оригиналом или овереним преписом/фотокопијом дипломе за
наведени ниво образовања). У поступку одлучивања о избору
наставника, директор ће извршити ужи избор кандидата који
ће бити упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати биће накнадно обавештени. Рок за
пријављивање на конкурс је осам (8) дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријеве слати на адресу: ОШ
”Авдо Међедовић”, Дубровачка 408, 36300 Нови Пазар. Контакт
телефон: 020/5335-200.

ОШ „БРАТСТВО“
36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50
тел. 064/1875-302

Стручни сарадник – школски психолог
Наставник разредне наставе

Уз попуњен пријавни формулар- формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања, који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs) и кратку биографију потребно је поднети и следећа документа: доказ о
поседовању одговарајућег образовања (оригинал или оверена
копија дипломе или уверења уколико није издата диплома),
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал и оверена копија), уверење о неосуђиваности издато
од стране надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, не старије од 6 месеци; уверење
да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашањеиздато од стране Повереника за заштиту равноправности, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија, доказ о
знању српског језика и језика на ком се остварује образовно-васпитни рад- кандидат доказује стеченим средњим, вишим
или високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, или потврдом о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе-За
радна места под 1, 4 и 5 поднети доказ о познавању српског
и босанског језика јер се образовно- васпитни рад на тим радним местима изводи на српском и босанском језику, за радна
места под. 2 и 3 поднети доказ о познавању српског језика, јер
се образовно-васпитни рад на тим радним местима изводи на
српском језику, доказ о поседовању образовања 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 обрзовања 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 наведених
дисциплина и потребно је да приложи доказ о томе) – оригинал или оверена копија. Кандидат који нема наведено образовање обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способност за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје
отворен осам дана од дана објављивања у листу “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар и документа о испуњености услова
за пријем у радни однос достављају се лично или поштом, на
адресу: Основна школа “Братство”, Гојка Бачанина 50, 36300
Нови Пазар. За додатне информације обратите се секретару
школе на број: 064/1875-302.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.
тел. 020/385-710 и 020/385-709

2 извршиоца

Наставник технике и технологије

Наставник српског као нематерњег језика

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања. (“Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. законии, 10/2019 и 6/2020) 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,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021). У радни однос могу бити примљена лица која испуњавају одређене услове: поседују одговарајуће образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, 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. Кандидат мора да
има: 1. одговарајуће образовање; 2. 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 насиље у породици; одузимање
малолетног лица, запуштење и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање
мита; за кривично дела из групе 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
(босански) на којем се остварује образовно васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачка 1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а
докази из става 1 тачка 2.овога члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана 140
овога закона је и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,

са 50% радног времена, први циклус основног
образовања и васпитања

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: да има одговарајуће високо образовање - у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.
закони 10/2019 и 6/20) 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. Да
испуњава услове у погледу степена и врсте стручне спреме
прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник –
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/21); 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, каои 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 дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије, зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потрбну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи са потребном документацијом. Провера психофизичке способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана
објављивања у листу „Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ
“Вук Караџић” Нови Пазар, Генерала Живковића бб. Телефон:
020/385-710 и 385-709, од 09 до 14 часова.

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

Наставник биологије

на одређено време, а најдуже до 07.11.2022.
године, за рад у матичној школи у Дежеви,
у ИО у Постењу и Шароњу
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чланом 139 и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони,
10/19 и 6/2020) и да има одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал
или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама ситема образовања и
васпитања. Доказ о испуњености услова из члана 139 став 1
тачка 5 Закона о основама ситема 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, противправног
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. 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. 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 осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
на са потребном документацијом слати на горе адресу школе.

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јули 18
тел. 020/811-148

1. Шеф рачуноводства
Наставник социологије
за 50% радног времена

Наставник музичке културе
за 50% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 до 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 6/2020) за заснивање радног односа:
1. да има одговарајући степен стручне спреме, одређеног
занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у гимназији (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020 и 1/2021) и то: да има одговарајуће високо образовање које је стекао: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
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образовање до 10. септембра 2005. године; 3) за чистачицу:
основна школа или средња школа, 4. да има психичку, физичку, и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 5.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 6.
да је држављанин Републике Србије, 7. лекарско уверење, 8.
да зна српски језики, ако се образовно-васпитни рад остварује
на језику националне мањине, осим услова из става 1 члана
139 лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно –васпитни рад.Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. (доказ су у обавези да доставе само кандидати
који образовање нису стекли на српском језику) – доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: пријавни формулар који попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, штампају га и исти прилажу са
документацијом, биографију, диплому или уверење о стеченој
стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију, уверење
о држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених-оригинал
или оверену фотокопију, уверење о неосуђиваности из МУП-а
- не старије од 6 месеци, оригинал, потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског
језика (само кандидати који образовање нису стекли на српском језику), Доказ о испуњености услова у погледу психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, достављају кандидати који
буду изабрани, 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 способности 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 затворене у коверти доставити лично у секретаријат школе или слати
препорученом пошиљком на адресу школе: Гимназија, 7. јул
18, 36320 Тутин, са назнаком “За конкурс за радно место (за
које се конкурише)”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Телефон за контакт:
020/811-148.

НОВИ САД
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
21313 Сусек, Николе Тесле 73
e-mail: osjovanpopovic@gmail.com

Наставник математике

са 88,89% радног времена,
за рад у централној школи у Сусеку
УСЛОВИ: 1) услови за пријем у радни однос из члана 139 и
да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; 2) да има држављанство Републике Србије; 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 примања и давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног сљаобраћаја и против човечности 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 психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ о
знању српског језика – језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику. Доказ о испуњености
услова из члана 139 става 1 тачке 1), 3), 4), 5) овог члана
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана – да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о лич-

ности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидати за радна места
потребно је да имају одговарајући степен и врсту образовања
прописану чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” број: 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/2020), односно: 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 физике и математике, мастер професор информатике и математике, 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 информатичар, дипломирани
математичар – механичар, мастер професор предметне наставе, мастер математичар – професор математике. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани мастер,
треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике, односно математике и информатике.

Наставник биологије

са 60% радног времена,
за рад у централној школи у Сусеку
УСЛОВИ: 1) услови за пријем у радни однос из члана 139 и
да кандидат има одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19
и 6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, има обавезно образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; 2) да има држављанство Републике Србије; 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 примања и давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног сљаобраћаја и против човечности 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о знању српског језика – језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у школи, доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Докази о испуњености услова из члана 139 став 1 тачке 1), 3), 4),
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2) овог члана – да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 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).
Кандидати за радна места потребно је да имају одговарајући
степен и врсту образовања прописану чланом 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“,
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19
и 2/2020), односно: професор биологије, дипломирани биолог,
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог – смер заштите животне
средине, дипломирани биолог-еколог, дипломирани професор
биологије и хемије, професор биологије-географије, професор биологије-хемије, професор биологије-физике, професор
биологије-информатике, професор биологије-математике,
дипломирани професор биологије мастер, дипломирани биолог мастер, дипломирани професор биологије-хемијемастер,
дипломирани професор биологије-географије мастер, дипломирани молекуларни биолог мастер, дипломирани биолог заштите
животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије,
мастер професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије биологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1) пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
одштампан достављају уз потребну документацију; 2) радну

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

Наука и образовање
биографиј;у 3) дипломе одговарајућег образовања, степена и
врсте стручне спреме, како мастер тако и основних студија,
односно свих степена стеченог високог образовања (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); 4) кандидат који
има положене испите из психологије и педагогије доставља
уверење о положеним испитима, а уколико има положен испит
за лиценцу за наставника, доставља обавештење министарства
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци); 5) доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена копија), не старије од 6 месеци, 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 кривично дело примања и
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног сљаобраћаја и против
човечности других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6)
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија), не
старије од 6 месеци; 7) извод из матичне књиге рођених издат
на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена
копија), не старије од 6 месеци; 8) лекарско уверење којим се
потврђује да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења
уговора о раду. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3),
4), 5), 6), 7) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из
тачке 8) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријава
на конкурс мора да садржи тачан назив радног места за који
се конкурише, као и тачан број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кандидата у циљу контактирања кандидата везано за психолошку проверу и интервју у току трајања
конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од
стране директора школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани
у ужи избор, који буду испуњавали услове конкурса, пре доношење коначне одлуке о избору, биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. О месту и датуму провере кандидати
ће бити обавештени по истеку рока за подношење пријава.
Решење 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 неразумљиве, неблаговремене,
непотпуне, са документацијом која садржи неоверене фотокопије докумената, документација старија од наведеног рока у
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази који се
траже конкурсом. Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова, доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, на телефоне:
021/2978-026, 060/412-57-60. Пријаву и доказе о испуњености
услова из конкурса доставити на горенаведену адресу са назнаком „За конкурсну комисију – за конкурс”.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН “БОГДАН ШУПУТ”
21000 Нови Сад
Јанка Веселиновића 22
тел. /факс: 021/512-244, 6323-357

Наставник сликања и цртања и сликања
УСЛОВИ: стручна спрема: сликање: (1) дипломирани сликар
– професор ликовне културе; (2) академски сликар – ликовни
педагог; (3) дипломирани сликар; (4) дипломирани сликар зидног сликарства; (5) лице са завршеним факултетом ликовних
уметности, сликарски одсек; (6) лице са завршеним факултетом примењених уметности одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство; (7) мастер ликовни
уметник; (8) мастер примењени уметник. Лице из подтач. (7)
и (8) ове тачке треба да има завршене основне и мастер академске студије на студијском програму, односно модулу сликарство, примењено сликарство, класично сликарство, односно
зидно сликарство.

Наставник обликовања амбалаже
УСЛОВИ: стручна спрема: (1) академски графичар – ликовни
педагог; (2) дипломирани графичар – професор ликовне културе; (3) дипломирани графички дизајнер; (4) лице са завршеним
факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, графика, примењено сликарство или сликарство; (5) лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек; (6) дипломирани графичар; (7)
дипломирани сликар графичар; (8) мастер дизајнер; (9) мастер примењени уметник; (10) мастер ликовни уметник. Лице
из подтач. (8)–(10) ове тачке треба да има завршене основне и
мастер академске студије из области графике.
ОСТАЛО: 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

Бесплатна публикација о запошљавању

се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс (формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете), потребно је да кандидат достави и оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплома, уверење о некажњавању,
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса поштом на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“
21426 Вајска, Маршала Тита 33

Сервирка – спремачица

20% + 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2027, 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 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 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 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 из става 1, тачке 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.

Домар – ложач

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2027, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020): 1. да има одговарајуће 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 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 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 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 из става 1, тачке 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 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 примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 на
којем се изводи образовно васпитни рад), 6. за радно место
под редним бројем 2 треба приложити потврду или оверену
копију о положеном стручном испиту за рад са судовима под
притиском, као и оверену копију возачке дозволе Б категорије.
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 Министарсва 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 на горенаведену адресу или лично у канцеларију
секретара школе. радним даном од 07.00 до 14.00 часова.

ОШ „СВЕТИ САВА“
21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 22
e-mail: novisekretar@gmail.com

Наставник немачког језика
са 77,78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са члановима 139 и 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); врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
16/2020 и 3/2021); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима (уверење надлежне
установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре
закључења уговора); психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима на захтев школе извршиће Национална
служба за запошљавање; поседовање држављанства РС; да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1. пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. ЦВ, 3. оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању, 4. оригинал уверење из
казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране
надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци), 5. уверење
о држављанству РС, 6. извод из МКР, 7. фотокопију личне карте, 8. доказ о познавању српског језика подноси само кандидат
који није стекао диплому на српском језику. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место
наставника немачког језика“. Ближе информације о конкурсу
могу да се добију код секретара школе и преко броја телефона: 021/6045-893.

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: За горе наведеног наставника може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо
образовања у складу са члановима 139 и 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); да је врста стручне спреме наставника физике у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 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); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са ученицима (уверење надлежне установе
тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења
уговора); психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима на захтев школе извршиће Национална служба
за запошљавање; поседовање држављанства РС; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1. пријавни формулар који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
2. ЦВ, 3. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, 4. оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци), 5. уверење о
држављанству РС, 6. извод из МКР, 7. фотокопију личне карте,
8. доказ о познавању српског језика подноси само кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место наставника физике”. Ближе информације о конкурсу могу да се добију
код секретара школе и преко броја телефона: 021/6045-893.

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Електроенергетика
на одређено време од 5 година,
са 5% радног времена

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.
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Наука и образовање
Наставник у звању доцента или ванредног
професора за ужу научну област
Механика флуида, хидропнеуматска, гасна
и нафтна техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен научни
степен доктора наука, односно одбрањена докторска дисертација из области машинско 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.

Наставник за ужу научну област
Хидротехника

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 грађевинско 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.

Наставник за ужу научну област
Теоријска и примењена математика

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 ИМТ (Промењена математика) и математичке
науке, 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.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Примењено софтверско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је докторских студија који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) или завршене
магистарске студије из области електротехничко и рачунарско
инжењерство по законима пре доношења Закона о високом
образовању и има прихваћену тему докторске дисертације,
као и услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом
164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом
12 Правилника о минималним условима за избор наставника и
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Графичко инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из области графичко инжењерство и дизајн или машинско инжењерство и
студент је докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање 8
(осам) или завршене магистарске студије из области графичко
инжењерство и дизајн или машинско инжењерство по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену тему докторске дисертације, као и услови прописани
чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о минималним условима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Аутоматика и
управљање системима
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, односно основне
академске студије или завршен факултет по законима важећим
пре доношења Закона о високом образовању са просечном
оценом најмање осам (8) из области елекротехничко и рачунарско инжењерство и уписане мастер академске студије или
специјалистичке академске студије, као и услови прописани
чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о минималним критерију-
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мима 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 нивоима 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 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. За избор у звање сарадника
у настави или сарадника у настави из уметничког поља приложити и потврду да је кандидат студент мастер академских
студија или специјалистичких академских студија. За избор
у звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому
магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно
докторског умнетничког пројекта. За избор у звање: доцента,
ванредног професора и редовног професора приложити и: 1.
попуњен електронски образац: Реферат комисије о кандидатима за избор у звање наставника УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не
e-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.

ПУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9
тел. 021/451-078

Васпитач – васпитач 1
на одређено време
4 извршиоца

Васпитач – васпитач 1, приправник
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијима у трајању од три године или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач, приправник
на одређено време

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири
године (мед. сестра – васпитач), оспособљена за рад са децом
узраста од шест месеци до три године и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије)
на којима је оспособљена за рад са децом јасленог узраста.

Спремачица – спремачица у вртићу
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс хигијенског
минимума, важећи санитарни преглед.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона

о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и /2020), те члана 39
Закона о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник
РС”бр. 18/10, 101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон и
10/19). Конкурс се спроводи у складу са чланом 155 Закона о
основама система образовања и васпитања. У року од 8 дана
од дана објављивања конкурса доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, које издаје надлежна
служба МУП-а. Приложена документација не може бити старија
од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и санитарну књижицу. Прикупљање и обрада података о кандидатима
конкурса врши се у складу са Законом о заштити података о
личности (“Сл. гласник Републике Србије “бр. 87/18). Писане
пријаве могу се доставити путем поште или донети лично на
наведену горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс ____
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све
информације могу се добити на тел. 021/451-078 (сарадник за
правне послове1).

ОШ „22. АВГУСТ“
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1
тел. 021/826-020

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и Правилником о
врсти и степену 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) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
високо 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 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичних
књиге рођених; доказ о неосуђиваности, уверење из казнене
евиденције да лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег суда да против кандидата није покренут кривични поступак 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 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика као и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад у школи (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену; способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 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 запошљавање применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне документације, као и фотокопије докумената које нису оверене,
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом на адресу Основне школе „22. август“, Буковац, Трг
жртава геноцида 1, 21209 Буковац, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком: „За конкурс за пријем у
радни однос (навести радно место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним данима од
8.00 до 15.00 часова, лично или путем телефона 021/826-020.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

цене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатом. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања конкурса у недељном листу ”Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Подаци који
се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности (Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве
са документацијом се подносе лично или поштом на адресу:
Основна школа „Шаму Михаљ”, 21226 Бачко Петрово Село, Др
Имреа Киша 34, са назнаком радног места на који се кандидат
пријављује: „За конкурс – шеф рачуноводства“. Ближе информације могу се добити на телефон 021/6903-039.

ПУ “ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21420 Бач, Школска 3

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића 4а

Васпитач са лиценцом
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске струдије, специјалистичке академске струдије или спрецијалистичке струковне 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.
септембра 2005. године, на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године, или одговарајуће више образовање, положен
испит за лиценцу (дозвола за рад); 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 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
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), кандидат треба да приложи:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, лиценцу – оригинал или оверену
фотокопију, уверење да лице није осуђивано за кривична дела
наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обрзовања и васпитања, уверење о држављанству или
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци), фотокопију личне карте. Напомена: лекарско уверење (уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима) кандидат подноси 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 и доказе о испуњености услова из
конкурса доставити, лично или поштом на адресу: ПУ “Љуба
Станковић” Беочин, Доситеја Обрадовића 4а, 21300 Беочин,
са назнаком: „Пријава на конкурс – васпитач са лиценцом“.

ОШ “ШАМУ МИХАЉ”
21226 Бачко Петрово Село
Др Имреа Киша 34
тел. 021/6903-039

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: услови неопходни за заснивање радног односа: у радни однос ради обављања послова може бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има образовање из области
економских наука - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривичнодело утврђено у члану
139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
пријаву на конкурс са основним биографским подацима, оверену копију дипломе о стеченој врсти и степену образовања,
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рођених
– на прописаном обрасцу са холограмом, оверену копију или
оригинал уверења о држављанству – документ не старији од
6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3,
документ не старији од 6 месеци – документ издаје МУП - доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, прибавља се
пре закључења уговора о раду), доказ да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке про-
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ПУ “КОЛИБРИ”
Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове из
чл. 139 и 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 то: 1) да има одговарајуће образовање за васпитача или стручног сарадника
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 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, и да има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања или образовање за васпитача или
стручног сарадника стеченим на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има
најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или васпитач са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, и
да има најмање десет година рада у предшколској установи
на пословима васпотања и образовања 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 и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Дужност директора предшколске
установе може да обавља лице које има: образовање из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање осам година рада у
предшколској установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора
предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће образовање из члана 140 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања, за васпитача, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада у
предшколској установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави: пријавни формулар
доступан на званичном сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; биографију са кратким прегледом кретања у служби; оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопија документа којим се доказује поседовање дозволе
за рад наставника, васпитача или стручног сарадника (лиценца); потврду којом доказује рад на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, и то најмање у трајању од осам година рада у установи, сходно члану 140 став 1 и 2 или најмање у трајању од 10 година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3. Закона (оригинал); доказ о завршеној обуци и
положеном испиту за директора (уколико кандидати не поседују овај доказ у обавези су да положе испит за директора
у року од две године од дана ступања на дужност); уверење
односно извод из казнене евиденције МУП-а 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 и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду, односно ступања на дужност. Доказ о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњг вредновања. Кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично
или поштом на адресу установе ПУ “Колибри” Бач, Школска
3, 21420 Бач, са назнаком „Конкурс за директора предшколске
установе”. Више информација на телефон Предшколске установе “Колибри”, 021/6071-770.

ОШ “20. ОКТОБАР”
21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-568

Дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС, број
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ “20. октобар” Врбас и то:
поседовање одговарајућег образовања прописаног чланом 40
Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “20.
октобар” Врбас и то: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005 године, од
чега минимум основне академске студије првог степена морају
бити економске струке; на основним студијама у трајању од
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005 године, економске струке – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 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 непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са зако¬ном. -познавање рада на рачунару
- минимум три године радног искуства на финансијско рачуноводственим пословима у школи
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
доказ о држављанству (уверење о држављанству, не старије
од шест месеци-оригинал или оверена копија); извод из МК
рођених (оригинал или оверена копија) - оверен препис/фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме;
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, не старије од шест
месеци, прибавља се у МУП-у - доказ о познавању рада на
рачунару- потврда, уверење или сертификат о познавању рада
на рачунару или доказ о положеним испитима из информатичке области - потврда о радном искуству на траженим пословима - пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - обавезно назначити
адресу и број телефона - уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 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. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности коју
врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити накнадно обавештени. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа “20. октобар”, Пете пролетерске бригаде 1-3,
21460 Врбас, са назнаком “Пријава за конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон 021/700-250, у времену од 08.00 до 13.00 часова.

ПАНЧЕВО
ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35
тел. 013/348-080

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр, 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 6/2020), односно да има стечено одговарајуће образовање, завршену основну школу; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
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Наука и образовање
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћајаи против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја треба да достави: 1. кратку биографију, 2. доказ
о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању). 3. доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима, које издаје надлежна
полицијска управа МУП-а (оригинал или оверена фотокопија),
4. извод из матичне књиге рођених Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), 5. уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) 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) 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.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве и документацију
достављати у затвореној коверти, лично или поштом на горе
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурсну комисију”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
013/348-080.

МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Браће Јовановић 103

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у складу
са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019 и 6/2020) и чланом 27 Правилника о организацији и
систематизацији послова у Машинској школи „Панчево”, којим
је прописано да послове спремачице може да обавља лице са
првим степеном стручне спреме, односно завршеном основном
школом; 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 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; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3)–5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ о познавању српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат
који није стекао диплому на српском језику, потврдом установе
која је издала диплому да је кандидат пратио наставу на српском језику. Потребна документација: извод из матичне књиге
рођених; доказ о неосуђиваности; уверење о држављанству
РС; диплома или уверење о стеченом образовању. Уз одштампан пријавни формулар, који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете и кратку биографију, кандидати су дужни да приложе потребна документа, у оригиналу
или као оверену фотокопију (не старију од 6 месеци) и доставе (поштом или лично) на адресу школе, са назнаком за које
радно место конкуришу. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија коју именује директор. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ “ЂУРА ФИЛИПОВИЋ”
26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011
e-mail: skolaplocica@gmail.com

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 и да поседује образовање из области правних наука у складу са чланом
140 ст. 1 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), односно 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
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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; кандидат поред одговарајућег образовања
мора да има: 1) 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 обира 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме (фотокопија не старија 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. 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
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Пријаве на конкурс подносе се у затвореној коверти лично или путем препоручене пошиљке на горе наведену адресу,
уз напомену „Конкурс за ____ (назначити радно место) – не
отварати”. 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: 013/757-011.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб.

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да кандидат има први степен стручне спреме –
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 затвору у трајању од најмање три
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком биографијом, приложити: 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 да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвору у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу
са чланом 154 став 2 Закона, кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију

заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс“.

ОШ „МИША СТОЈКОВИЋ“
26223 Гај, Мише Стојковића 204
тел. 013/755-215
e-mail: osgaj@mts.rs

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 139 ЗОСОВ
и да има образовање из области правних наука у складу са
чланом 140 ст. 1 ЗОСОВ („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. Закон. 10/2019 – даље Закон и 6/2020), односно
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. Кандидат поред одговарајућег
образовања мора да има: 1) 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 обира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 3) има држављанство
Републике Србије; 4) зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме (фотокопија не старија 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. 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
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Пријаве на конкурс за избор секретара школе подносе се
у затвореној коверти лично или путем препоручене пошиљке
на горенаведену адресу, уз напомену „Конкурс за (назначити радно место) – не отварати”. 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: 013/755-215.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26220 Ковин, ЈНА 34
тел/факс: 013/741-081
e-mail: oskovin@gmail.com
www.os-djurajaksic.edu.rs

Наставник географије

за 55% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,
прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 – одлука УС, 113, /2017
и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020)
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Наука и образовање
и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања и
чланом 3 став 1 тачка 3) подтачка 3) 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) 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) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(само за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику). Докази из тачака 1, 3, 4 и 5 (одговарајуће образовање,
неосуђиваност, држављанство РС, знање српског језика) прилажу се уз пријаву на конкурс, а доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку
биографију (ЦВ), 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 3) Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/18 11/19 и 16/2020); 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу
школе: ОШ „Ђура Јакшић“, ЈНА 34, 26220 Ковин, са назнаком
“За конкурс”. 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. 87/2018). Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се
траже конкурсом. 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. 87/2018). Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у огласним новинама „Послови”. Информације о конкурсу могу се добити од секретара школе на тел.
013/741-081.

ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”
Идвор

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду, за пријем у радни однос кандидат треба да
испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3.
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: 1. да има одговарајуће
образовање (високо образовање стечено на студијама другог
степена/ мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије/ и то: студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет
или 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, високо образовање стечено на
основним студијама првог степена/ основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије у
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 4. да 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 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

Бесплатна публикација о запошљавању

са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 5. да има
држављанство Републике Србије, 6. да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно- васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), 7. да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит
за директора дужан је да положи испит за директора у року
од две године од дана ступања на дужност. Услови из става
1 овог члана се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачка 1) 2) 4) 5) овог члана су саставни део пријаве
на конкурс а доказ из става 1 тачка 3) прибавља се пре пре
закључења Уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати
достављају: попуњен пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете; доказ да поседују одговарајуће
образовање (оверену копију дипломе о стеченом образовању),
оверену фотокопију документа о положеном испиту за дозволу
за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених на новом обрасцу, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена
фотокопија уверења да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривича дела из чл. 139 ст.1 тач. 3) Закона
о основама система образовања и васпитања, оригинал или
оверена фотокопија уверења да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности,
потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања (у оригиналу), доказ о познавању српског језика уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику, биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлог програма рада директора школе. Оверене фотокопије докумената
не могу бити старије од 6 месеци. Резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе) школа прибавља по службеној
дужности. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност.
Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом стандардних поступака, а на упут школе. Пре
закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење
да има психичку, физичку и здравствену способносзт за рад са
децом и ученицима. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе: Основна школа „Михајло
Пупин”, Михајла Пупина 51, 26207 Идвор, са назнаком: „Не
отварати - пријава за конкурс за директора”. Рок за подношење
пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Приликом подношења пријаве на конкурс, уз попуњени пријавни формулар,
и уз потписану пријаву са биографијом (у којој се обавезно
наводи да ли су вршили психолошку процену способности
код надлежне службе за послове запошљавања и када су је
вршили), кандидат је обавезан да приложи следеће доказе:
да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија дипломе
или уверење о дипломирању); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3) ЗОСОВ; доказ о испуњености услова из члана
142 став 1 ЗОСОВ - оверену фотокопију додатка дипломи из
ког се види да је кандидат положио испите из педагогије и
психологије или потврду факултета да је положио ове испите,
односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци). Средња стручна школа у
Пироту, као руковалац подацима о личности, предузимаће све
потребне техничке и организационе мере за заштиту личних
података кандидата, ради спречавања случајног или незаконитог уништења, или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима као и од
свих незаконитих облика обраде. Подаци који се прикупљају
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку а у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријава са доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним контакт
телефоном и адресом пребивалишта, подноси се на адресу:
Средња стручна школа, Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
(обавезно са повратницом) или у просторијама секретаријата
школе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”, са назнаком: „Пријава на конкурс”. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 010/311-426. По завршеном конкурсу документација се не
враћа кандидатима. Неблаговремено поднете пријаве и пријаве без потребне тражене документације неће се разматрати,
као ни пријаве кандидата који не испуњавају услове у погледу
образовања, врсте и степена стручне спреме.

ПИРОТ

за 67% радног времена

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29
тел. 010/311-426

Наставник предметне наставе – математика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018
– аутентично тумачење) кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 (II) и 6/2020,
у даљем тексту: ЗОСОВ), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-а (уверење треба да буде издато
након расписивања конкурса, тј. уз пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију издаје МУП-а Републике Србије)
4) држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није
стекао на српском језику). Услови из става 1 члана 139 ЗОСОВ
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1),
3)–5) члана 139 ЗОСОВ подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. У погледу степена и врсте образовања,
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, предвиђено чланом 140 ЗОСОВ, и сходно члану 142 став
1 ЗОСОВ – образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 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 ЗОСОВ За кандидате који ово образовање
не поседују, у складу са чланом 142 став 2 ЗОСОВ 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. У погледу степена и врсте образовања, односно
одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава прописане услове сходно члану 2 став 1 тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник Републике Србије – Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I,
2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 14/2020, 15/2020 и 1/2021). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве бб.
тел. 012/885-120

Наставник математике
Наставник физике

за 60% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и
посебне услове прописане члановима 139, 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), и то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20); под одговарајућим
образовањем подразумева се високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у
складу са Правиликом о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за рад на радном месту наставника
математике; 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама
образовања и васпитања), а потребну документацију заједно
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану биографију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (лица која су стекла звање
мастер достављају још и оверену фотокопију дипломе којом
потврђују да имају завршене основне академске студије студијског програма); уверење МУП-а из казнене евиденције,
доказ о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику (доказ представља потврда одговарајуће високошколске установе да је
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кандидат положио испит из српског језика); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење).

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/19 – аутентично
тумачење), кандидати треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Милутин Миланковић” у Раброву:
1. да имају одговарајуће образовање; 2. да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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. Кандидат уз пријаву
на конкурс треба да достави: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; сведочанство о завршеном основном образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); радну биографију; попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама
образовања и васпитања). 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
– лекарско уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт телефон:
012/885-120.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/852-712

Чистачица
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 и 95/18 – аутентично тумачење) треба да
испуњава и услове за пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. Закони, 10/19
и 6/20), односно да кандидат испуњава опште услове прописане Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 –
аутентично тумачење), као и посебне услове прописане чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018
– др. закони и 6/2020); основно образовање и васпитање (I
степен стручне спреме, завршена основна школа); 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 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 којем се остварује образовно-васпитни рад. Kандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи:
потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном завршном испиту и сведочанства о завршеном осмом разреду или сведочанства о завршеном основном образовању и
васпитању: уверење МУП-а из казнене евиденције – доказ о
неосуђиваности са правним последицама у смислу одредбе чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику; доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду (лекарско уверење).
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ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Копије доказа које се
подносе при конкурисању оверавају се од стране надлежног
органа, у супротном неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место чистачице“, на адресу
школе, или донети лично на адресу школе, радним даном од
08.00 до 12.00 часова. Информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 012/852-712.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8
тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни пријаве
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и
степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњености услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
наставника биологије“. Ближе информације о конкурсу се могу
добити код секретара школе, лично или на тел. 012/541-625
или путем мејла: sekretarmedicinskapo@gmail.com. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Наставник информатике и рачунарства
са 80% радног времена

Наставник биологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Службени 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”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и
то: 1. да лице има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
као и чланом 2 став 1 тачка 12 Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017 II, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021) који прописују да наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета биологија може
да изводи: (1) професор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) професор биологије-хемије; (5) дипломирани професор биологије и
хемије; (6) дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине; (7) дипломирани биолог, смер заштита животне
средине; (8) дипломирани биолог заштите животне средине;
(9) дипломирани биолог-еколог; (10) дипломирани професор
биологије; (11) дипломирани професор биологије мастер; (12)
дипломирани биолог мастер; (13) дипломирани молекуларни
биолог мастер; (14) дипломирани професор биологије-хемије
мастер; (15) мастер биолог; (16) мастер професор биологије;
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 детета,
запуштање и злостављање малолетног детета или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних делапротив 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 језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на
конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и одштапани
пријавни формулар са потребном документацијом достављају
установи. Уз пријаву су кандидати дужни да доставе и следећу
документацију и то: 1. пријавни формулар (попуњава се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампан доставља школи); 2. кратку
биографију (ЦВ); 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању у складу са чланом 2 став 1 тачка 12 Правилника о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I,
2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021),
3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 5. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење а доказује
се пре закључења уговора о раду), 6. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља
га код надлежне полицијске управе); 7. доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова;
напред наведено образовање 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 (доставља се оригинал или оверена фотокопија документа којим се доказује потребно образовање); 8.
да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 9. фотокопију / очитана лична карта. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од 8 дана
од истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Службени 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”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то
да: 1. да лице има одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања као и
чланом 2 став 1 тачка 16 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I,
13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017 II, 13/2018, 7/2019, 2/2020,
14/2020, 15/2020 и 1/2021) који прописују да наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета информатика и
рачунарство може да изводи: (1) професор информатике,
односно дипломирани информатичар; (2) професор математике и рачунарства; (3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; (4)
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5)
дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно
одсеци; (6) дипломирани инжењер електронике, сви смерови,
односно одсеци; (7) дипломирани инжењер за информационе
системе, односно дипломирани инжењер организације за
информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; (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) професор технике и
информатике; (11) дипломирани математичар; (12) дипломирани информатичар; (13) дипломирани информатичар – пословна
информатика; (14) дипломирани информатичар – професор
информатике; (14а) дипломирани инжењер организационих
наука – одсек за управљање квалитетом; (14б) мастер
инжењер софтвера; (14в) мастер инжењер информационих
технологија и система; (14г) мастер дизајнер медија у образовању; (14д) мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). (15) дипломирани информатичар мастер; (16) дипломирани професор информатике мастер; (17) дипломирани информатичар мастер пословне информатике; (18) дипломирани професор технике и информатике
мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер информатичар;
(21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (22) мастер инжењер информационих технологија; (23) мастер професор технике и информатике; (24) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи и
технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (25) мастер дизајнер медија у образовању; (26) мастер
професор информатике и математике; (27) мастер професор
технике и информатике. Лице из тачке 16) овог члана које је
стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће
области – Математика или Теоријско рачунарство, што доказују
потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је
стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених студија
има положених најмање пет предмета из области рачунарства
и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће
области – Математика или Теоријско рачунарство. Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице које је на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од
најмање четири семестра. Уколико школа преузимањем или
конкурсом не заснује радни однос са лицем које испуњава
услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика
могу да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни
специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положених
најмање пет предмета из области рачунарства и информатике
(од тога најмање један из области Програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - Математика
или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 2-5 ове
тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања,
на основу наставног плана и програма студија, односно студијског програма; 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
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и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
детета, запуштање и злостављање малолетног детета или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних делапротив 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
држављанства Републике Србије; 5. да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и
одштапани пријавни формулар са потребном документацијом
достављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу документацију и то: 1. пријавни формулар
(попуњава се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и достављају школи
одштампани пријавни формулар), 2. кратку биографију (ЦВ), 3.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са чланом 2 став 1 тачка 16 Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 4. извод из
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење а доказује се пре закључења уговора
о раду); 6. уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићеним
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске управе); 7.
доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европских системом преноса бодова. Напред наведено образовање 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 (доставља се оригинал или
оверена фотокопија документа којим се доказује потребно
образовање); 8. да зна српски језик и језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад; 9. фотокопија / очитана лична карта.
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања, у
року од 8 дана од истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са 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.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове
у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар
са конкурсом траженим документима и доказима о испуњености услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс за наставника информатике и рачунарства”. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, лично или на тел. 012/541-625 или путем имејла:
sekretarmedicinskapo@gmail.com. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир.

Наставник стручних претклиничких предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Службени 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”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то
да: 1. да лице има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
као и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита, 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, 3. да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног детета или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних делапротив 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5)
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и одштапани пријавни формулар
са потребном документацијом достављају установи. Уз пријаву
кандидати дужни су да доставе и следећу документацију и то:
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1. пријавни формулар (попуњава се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и достављају школи одштампани пријавни формулар), 2.
кратку биографију (ЦВ); 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020
и 14/2020.); 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); 6. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско уверење,
доказује се пре закључења уговора о раду); 7. уверење 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 родоскрњављење, 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 заштићеним међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља
га код надлежне полицијске управе); 8. доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европских системом преноса бодова;
напред наведено образовање 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 (доставља се оригинал или оверена фотокопија документа којим се доказује потребно образовање); 9.
зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 10. фотокопија / очитана лична карта. Конкурс спроводи конкурсна коисија. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од 8 дана
од истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте
и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом
траженим документима и доказима о испуњености услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс за наставника стручних претклиничких предмета”.
Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе, лично или на тел. 012/541-625 или путем имејла:
sekretarmedicinskapo@gmail.com. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), морају да испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019 и 6/2020) и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” у
Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије” број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон 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 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; 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 –
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и оверену
фотокопију додатка дипломи; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
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, за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења из надлежног суда да није покренут кривични поступак и истрага (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће
образовање на другом језику); кратку радну биографију (ЦВ)
са обавезним навођењем адресе становања и броја телефона;
попуњен пријавни формулар са званичне интернет старнице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју ће извршити
Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору кандидати
биће позвани на разговор. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима – лекарско уверење не старије од 6 месеци.

Референт за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), морају да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
Закони, 10/2019 и 6/2020) и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” у
Пожаревцу: 1. да имају средње образовање IV степен стручне спреме, економска школа; 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 од 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. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења из евиденције надлежног суда, да није покренут кривични поступак и
истрага (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику); радну биографију; попуњен пријавни
формулар са званичне интернет старнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју ће извршити Национална служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре
доношења одлуке о избору кандидати биће позвани на разговор. 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 – лекарско уверење
не старије од 6 месеци.

Наставник разредне наставе

у функционалном основном образовању
одраслих, са 56% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом
о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19 и 6/20)
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 и 16/2020) и посебне услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” у
Пожаревцу у Пожаревцу: 1. да имају одговарајуће образовање
из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020):
високо образовање за наставника основне школе, за педагога
и психолога, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно
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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 студијана у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; кандидат 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 осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик – језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и оверену фотокопију додатка дипломи;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења из надлежног суда да
није покренут кривични поступак и истрага (не старије од 6
месеци); доказ о знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику);
кратку радну биографију (ЦВ) са обавезним навођењем адресе становања и броја телефона; попуњен пријавни формулар
са званичне интернет старнице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју ће извршити Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору кандидати биће позвани на разговор. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о
раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима – лекарско уверење
не старије од 6 месеци. Конкурс за радна места отворен је 8
дана од дана објављивања. Својеручно потписану пријаву на
конкурс са потребном документацијом кандидати достављају
поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос на радно место ____ (написати за које
радно место конкуришете)“ или предати лично у затвореној
коверти са свим потребним назнакама на наведену адресу у
секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00
часова, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
12308 Орешковица
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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. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) 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
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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. Кандидат доставља доказе о испуњености услова, и то: попуњен пријавни формулар
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; биографију (ЦВ); доказ
о одговарајућем образовању (уз мастер диплому прилаже се
и диплома основних студија у овереној копији не старије од
6 месеци); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија уверења
из МУП-а, да није старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија уверења о држављанству Републике Србије (да није
старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија извода из
матичне књиге рођених (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 испуњавању услова
конкурса достављају се у затвореној коверти, поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно
место педагога са 100% радног времена“ или лично у школи,
радним данима од 8.00 до 12.00 часова.

СРЕДЊА ШКОЛА
„МИЛОЈЕ ВАСИЋ“
12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор математике
Професор физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: 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 закони, 10/2019, 6/2020),
Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016 – исп, 13/2016, 2/2017, 13/2018
и 7/2019), Правилником о измени и допунама Правилника о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 7/2019 од 3. јула
2019. год.), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, број 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018).

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са важећим Правилником о систематизацији радних места у Средњој школи
„Милоје Васић“ у Великом Градишту, први степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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; 3) да имају држављанство Републике
Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, потписану пријаву са радном биографијом, диплому одговарајућег степена и стручне спреме,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених и уверење о неосуђиваности (из СУП-а и суда).
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. Документа се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији и не могу бити
старији од 6 месеци. Документа се неће враћати. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИША ЖИВАНОВИЋ”
12253 Средњево, Маршала Тита 12
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com
тел./факс: 012/667-056

Наставник математике
са 60% радног времена

Наставник немачког језика
са 88,80% радног времена

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – 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” бр. 88/17, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: одговарајуће
образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020), као и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); 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 за које 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверења о стеченом
образовању (уколико диплома није издата); лица са звањем
мастер достављају и диплому основних академских студија,
оверена фотокопија доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду
високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИША ЖИВАНОВИЋ”
12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Наставник технике и технологије са 20%
радног времена и информатике и рачунарства
са 10% радног времена
на одређено време до повратка радника
са функције

Стручни сарадник – педагог школе

на одређено време до повратка радника
са функције

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

Наука и образовање
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – 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”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и то: одговарајуће
образовање у складу са члановима 140 и 142 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), као и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20,
3/21, 4/21 и 17/21); 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.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По
завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом), на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора
и секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов” Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: потписану молбу са биографијом; извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6
месеци (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању или уверења о стеченом
образовању (уколико диплома није издата); лица са звањем
мастер достављају и диплому основних академских студија;
оверену фотокопију доказа о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду
високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/667-056.

УСЛОВИ: шести степен стручне спреме, звање текстилни
инжењер за одевну технологију.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Кувар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1) средње
образовање, IV или III степен стручне спреме за кувара; 2)
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну
и радну биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; уверење
да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а), не старије од 6
месеци; пријавни формулар (образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Бесплатна публикација о запошљавању

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “БАТА БУЛИЋ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИША ЦВИЈОВИЋ”
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 9
тел. 033/713-951

Васпитач

висока школа
3 извршиоца

Васпитач

12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 012/327-300, 012/7160-250

виша школа
4 извршиоца

У огласу објављеном 24.11.2021. године, у публикацији “
Послови” број 961, погрешно је наведена адреса школе (Улица
Бате Булића бб), и она исправно треба да гласи: Улица Јована
Јовановића Змаја 1. У делу ОСТАЛО уместо: поштом на горе
наведену адресу, треба да стоји: поштом на адресу: Основна
школа „Бата Булић“, 12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

Медицинска сестра – васпитач

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
36310 Сјеница

1. Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме, звање мастер психолог,
дипломирани психолог.

2. Наставник практичне наставе текстилне
струке

3. Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: седми степен стручне спреме, звање мастер инжењер
машинства или дипломирани инжењер машинства.

4. Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% норме

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, познавање рада на
рачунару, као и да кандидат испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
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 четири године, по
пропису које је уређивало високо образовање до 10.09.2005.
године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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 злоставаљање 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, 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 тел. 062/8863-361. Уз пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије од шест
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 осам дана од дана
објављивања на сајту НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација се подноси у оригиналу или у овереној копији. Пријаве
са документацијом слати на адресу школе са назанаком „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.

2 извршиоца

Домар / мајстор одржавања – ложач
УСЛОВИ: Услови конкурса радно место васпитач: висока школа, високо образовање стечено на: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
3. на студијама првог степена (основне академске, струковне и
специјалистичке струковне студије), 4. на студијама у трајању
од три године. Услови конкурса радно место васпитач: виша
школа, више образовање. Услови за радно место медицинска
сестра – васпитач: средње образовање, медицинска сестра –
васпитач. Услови конкурса за радно место домар/мајстор одржавања – ложач: средње образовање (средња школа 3 или 4
ниво) и положен испит за рад на котловима на чврсто гориво
– послови руковања парним котловима. Уз пријаву на конкурс,
кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар, попуњен
и одштампан са инетрнет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверена копија дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, доказ о неосуђиваности (потврду –уверење)
не старије од 6 месеци (потврда из МУП-а), доказ да се против
кандидата не води кривични потупак (потврда из суда), доказ
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Конкурс ће спровести конкурсна комисија именована решењем директора. кандидати који буду изабрани у ужи
избор, биће упућени на психолошку процену за рад са децом
и ученицима у Националну службу за запошљавање. Комисија
обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Кандидати достављају потребну документацију у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, лично или на адресу Предшколска установа „Миша
Цвијов Санxачких бригада 9, Пријепоље.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”
Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/882-81

1. Наставник физичког и здравственог
васпитања

са 70% радног времена, за рад у матичној школи
Радоиња и у ИО Негбина
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” бр.
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” бр. 88/2017, 27/2019-др. закон,
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,
11/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021). Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са
одштампаним пријавним формуларом који се налази на званичној интернет страници, кандидат доставља и доказе у оригиналу или овереној копији и то: 1) Да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 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 језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач.
1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
тач. 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из тач.
3) овог члана прибавља установа. Конкурс спроводи конкурсна
комисија, коју именује директор. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
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Наука и образовање
школе, а о месту и времену ће бити благовремено обавештени.
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне
и које не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне
спреме. Пријавни формулар са доказима о испуњавању услова
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс – наставник
физичког васпитања”.

ПРОКУПЉЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник практичне наставе

на одређено време до повратка радника
са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања и то: виша
медицинска сестра – техничар; струковна медицинска сестра;
специјалиста струковна медицинска сестра; виша гинеколошко-акушерска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра са претходним средњим образовањем
за гинеколошку-акушерску сестру; 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 од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; да зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно потписан
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
држављанству (уверење о држављанству РС, односно извод из
матичне рођених); уверење о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања; доказ о знању српског језика ако
образовање није стечено на српском језику. Лекарско уверење
се доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горе
наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194
тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@mts.rs

Домар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средња школа (III, IV или
V степен стручне спреме, електро струке, машинске струке,
столарске или водоинсталатерске струке и положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања
постројењем у котларници). Уз пријавни формулар преузет
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал или оверене фотокопије),
оригинал или оверену фотокопију лиценце/сертификата за
рад са судовима под притиском / парним котловима, уверење
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се подносе на горе наведену адресу са назнаком „За
конкурсну комисију“.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА“
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб.
тел. 026/751-071, 410-338

Наставник историје

непуно радно време, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: 1) да је стекао одговарајуће образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, или 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.
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године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова и сматра се да
наставник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142 Закона о
основама система образова, а кандидат који нема образовање
из члана 142 став 1 обавезан је да га стекне у року од једне, а
највише у року од 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. Услови из става 2
тачка 1 ове одлуке доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 2 тачка 1 подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Уз попуњен и одштампан
пријавни формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати треба да доставе оригинале или оверене
фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о
стеченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
(уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције
издатог од стране МУП-а РС, не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад – доставља
само кандидат који који није стекао диплому на српском језику
(потврда, уверење или други документ којим се доказује да
је испит из српског језика положен по пограму одговарајуће
високошколске установе); краћу радну биографију. Кандидат
је дужан да назначи адресу електронске поште и контакт телефон. Кандидати који уђу у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за запошљавање. 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 које нису
оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована решењем донетим од
стране директора школе. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на горенаведену адресу.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, најкасније до 31.10.2022. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прписано чл.
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 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; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и то: дипломирани музичар-пијаниста, дипломирани
музичар усмерење пијаниста, мастер музички уметник професионални статус клавириста или академски музичар пијаниста;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављанства
Републике Србије; 4. 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; 5. знање српског
језика, односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу
биографију; 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија (уверење о држављанству, не
старије од шест месеци); 4) извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија (извод не старији од шест
месеци); 5) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању (не старија од шест месеци); 6) доказ о
неосуђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији од три
месеца); 7) доказ о знању српског језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање.
Пре закључења уговора о раду, кандидат подноси и доказ
о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима). Конкурс спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети
у разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна комисија
доноси у року од осам (8) дана од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на
конкурс врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве
треба послати поштом (обавезно са повратницом), уз назнаку
„За конкурс”, на горе наведену адресу или поднети непосредно
у секретаријату школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Наставник географије

са 60% норме (24 радна сата)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада
из предмета географија; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним
формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству, 3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплому или уверење о стеченом образовању, 5. уверење
о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеним
испитима из психологије, педагогике и методике од најмање
30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисплина и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, 6. уверење
о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска управа,
7. кандидати који образовање нису стекли на српском језику
потребно је да приложе доказ о знању српског језика. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6
месеци). Уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених и уверење о неосуђиваности не смеју бити старији
од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење
о стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
су достављене неоверене фотокопије потребних докумената,
неће се узимати у разматрање. Пријаве донети лично или
послати поштом на горенаведену адресу. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефоном
на број: 026/616-392 или имејлом: djordjeddskola@gmail.com.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9
тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе
– информатика и рачунарство
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020) и чланом 3 став 1 тачка 14 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
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Наука и образовање
4/2021 и 17/2021) и да испуњавају остале услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику) и радну биографију
– пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава
се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) и одредбама Правилника о организацији и
систематизацији послова у ОШ „Др Јован Цвијић” у Смедереву.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању и
васпитању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), доказ о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику) и радну биографију
– пожељно. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава
се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ”
11407 Селевац, Смедеревска Паланка
тел. 026/371-090

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018
– аутентично тумачење), кандидати треба да испуњавају и
услове у складу са чл. 139, услове из члана 140 став 1 тачка
1. и 2. и члана 142 Закона о основама система образовања
и васпитања («Сл. гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 – други
закони и 10/2019 од 15.02.2019. 6/2020) и има одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник – Просветни гласнир РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).
Остало: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену копију), 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
родоскрнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а); доказ да зна српски језик (само за кандидате који
образовање нису стекли на српском језику), пријаву на конкурс
са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и налази се на сајту Министарства. Копије морају бити
оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а
пре потписивања уговора о раду. Кандидат за наставника математике треба да достави и доказ о поседовању образовања из
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психолошких, педагошких и методичких дисциплина у складу
са чланом 142 Закона (доказ о положеном испиту за лиценцу
или положеном стручном испиту или потврду високошколске
установе- пожељно није обавезно). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности
за рад са децоми ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. У року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене Комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним документима у затвореној коверти доставити лично или слати на
адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“, Селевац, са назнаком: „За Конкурсну комисију и назнаком назива радног места
за које се конкурише“, 11407 Селевац. Сва обавештења могу се
добити на телефон: 026/371-090 код секретара школе.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запослене која
је спречена за рад преко 60 дана, до њеног
повратка на рад
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл 140
Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 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 завничној интернет страници Министарства, који достављају са
оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: попуњен
пријавни формулар објављен на завничној интернет страници Министарства просвете, који достављају са оригиналима
или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да
испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној
спреми (високо образовање стечено: 1) на студијама другог
степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука – у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године), за наставника основне школе; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује), уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности за кривична дела предвиђена чл. 139 став1. тачка 3
Закона о основима система, не старије од 6 месеци, доказ о не
постојању дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом, не старије од 6 месеци, доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
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 део 14.00 сати или на адресу: ОШ „Карађорђе“, Војводе
Мишића 135, 11320 Велика Плана.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”
11420 Смедеревска Паланка
Главашева 81
тел. 026/310-237

Наставник математике
са 66,66% норме

Стручни сарадник – психолог
Техничар одржавања информационог система
и технологија
са 50% норме

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање, за радно место
наставника математике под бројем 1 и стручног сарадника-психолога под бројем 2, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл.
– Просветни гласник“ РС, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020, и1/2021), за радно
место техничар одржавања информационог система и технологија под бројем 3. средње образовање и васпитање - IV степен, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у Средњој школи „Жикица Дамњановић“ дел.бр.
370. од 20.03.2018.-допуна од 31.08.2018.); 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. Уз пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кандидат
достави: - оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању за радно место наставника математике, за радно место стручног сарадника-психолога и
за радно место техничар одржавања информационог система и
технологија, доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству или извод из матичне књиге рођених), доказ о
неосуђиваности (уверење МУП-а) да није старије од 6. месеци,
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад), доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, доставља пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу “Послови”. Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве
на конкурс се могу послати поштом на адресу школе: Главашева 81, Смедеревска Паланка или прадати лично у секретаријату
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Додатне информације се могу добити на тел.
школе: 026/310-237.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
25000 Сомбор, Моношторска 6а
тел. 025/412-371

Наставник физичког васпитања

са 30% норме, на одређено време ради замене
одсутне запослене до повратка са боловања ради
неге детета преко 3 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) поседује високо образовање
из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020),
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 3 тач.
12 Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и 16/20); у складу са чл. 142 став 1
наведеног закона, кандидат мора да има 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; 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; наставник и стручни
сарадник који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог
закона; 2) да поседује 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 дискриминитарно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар (преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете) на конкурс кандидат треба да достави: уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издат на новом
обрасцу од 01.03.2010), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању образовања из члана
142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања;
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 кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против чевечности 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. Уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат треба да достави доказ о познавању српског језика. Сви
документи се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија коју именује директор утврдиће испуњеност услова за пријем у радни однос кандидата из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од
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Наука и образовање
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
коју су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад. 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 подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу предати непосредно школи или преко поште, у затвореном омоту,
са назнаком: „За конкурс – наставник физичког васпитања“,
на назначену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу
добити од секретара школе, на број: 025/412-371.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче 2
тел. 025/440-431

Наставник математике

са 67,78% радног времена

Стручни сарадник – библиотекар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајући степен и врсту
школске спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 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; звање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”
бр. 6/96, 3/2010...13/18, 11/19); образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; 2) да има психичку,
физичку и здравствену 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 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) држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати уз пријавни формулар
подносе: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 2. доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија),не старије
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско
уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања уговора
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника врши се ужи избор кандидата који се упућују
на претходну проверу психофизичких способности за рад са
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавне формуларе са потребном документацијом доставити на адресу школе
или лично предати секретару школе. Рок за пријављивање је 8
дана од објављивања конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора о раду.
Пријавне формуларе са потребном документацијом доставити
на адресу школе или лично предати секретару школе. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810

Наставник предметне наставе – хемијска
група предмета у подручју рада Хемија,
неметали и графичарство
за 80% радног времена

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања из
чл. 139, 140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 др.зак.,
10/19 и 6/20) и – за радна места наставника предметне наставе
– хемијска група предмета у подручју рада Хемија, неметали и
графичарство, поседовање одговарајућег образовања из члана 3 и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 2/17,
13/18, 18/11, 7/19 и 1/21); 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом у 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 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.
држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са чл. 139
ст. 1 тачка 5) и чл. 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 1. биографију (уколико је кандидат са радним искуством
– податке о радном искуству и пословима које је обављао);
2. оверену фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од дана подношења пријаве; 4. 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 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, не старије од 6 месеци; 5. доказ о познавању српског језика доставља кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар
кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним формуларом доставља
установи. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи избор кандидата
које упућује на претходну проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови“. Пријаве се примају путем поште на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “АВРАМ МРАЗОВИЋ”
25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Чистачица

Наставник француског језика

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 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) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати уз пријавни
формулар поносе: 1. оригинал или оверену фотокопију сведочанства или уверења о завршеном основном образовању; 2.
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од 6 месеци; 3. уверење да кандидат није осуђиван; 4. потврду одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика (достављају само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Лекарско уверење

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које,
поред општих услова предвиђених Законом о раду, испуњава
и посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020) и чл. 3. Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021), и то: да има одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има стечено
одговарајуће образовање: професор, односно дипломирани
филолог за француски језик и књижевност; професор француског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм
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са 78% радног времена

или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Француски
језик и књижевност); 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 њамање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног детета, 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 којем се остврује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави следећу документацију: 1)
пријаву на конкурс (одштампан и попуњен формулар са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију); 3) доказ 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 шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде / уверења одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије) или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу за оне који образовање поседују (они који
не поседују лиценцу 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); 4) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); 5) уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 6) уверење о
неосуђиваности од надлежне полицијске управе МУП-а (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 7) доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
(уколико кандидат није стекао диплому на српском језику) у
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оверену фотокопију); 8) фотокопију – очитана лична карта кандидата; 9) биографију са прегледом радног ангажовања – ЦВ; 10)
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве на оглас са
потребном документацијом доставити лично или путем поште
на наведену адресу са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Додатне информације о огласу могу се добити код
секретара школе на телефон: 025/412-941. Пријаве и приложена документација се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
25252 Бачки Грачац, Личка 16
тел. 025/5767-503

Стручни сарадник – педагог
за 50% норме

УСЛОВИ: кандидат за радно место стручни сарадник – педагог треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће
образовање за радно место стручног сарадника – педагога, према одредбама Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 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) држављанство Републике Србије; д)
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од
6 месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци,
личну биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Марко Орешковић”
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Наука и образовање
Бачки Грачац, Личка 16. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом
на адресу: ОШ „Марко Орешковић”, Личка 16, Бачки Грачац.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на радно место стручни сарадник
– педагог”.

Секретар

за 50% норме
УСЛОВИ: кандидат за радно место секретара треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије), из области
правних наука, на основним студијамау трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области правних наука;
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) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не
старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не старије од
6 месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази се подносе у
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ „Марко Орешковић“
Бачки Грачац, Личка 16. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом
на адресу: ОШ „Марко Орешковић“, Личка 16, Бачки Грачац.
Пријаве се предају у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос за радно место секретар”.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

1. Наставник електро групе предмета
3 извршиоца

2. Наставник машинске групе предмета
3. Наставник историје
са 60% норме

4. Наставник српског језика и књижевности
са 60% норме

5. Техничар инвестиционог/техничког
одржавања уређаја и опреме
УСЛОВИ: услови за сва радна места: 1. за радна места под
редним бр. 1 и 2 захтева се стручна спрема и радно искуство
предвиђено важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама-за подручје рада за које конкурише
(електротехника, машинство и обрада метала). 2. За радна
места под редним бр. 3 и 4 захтева се стручна спрема и радно
искуство предвиђено важећим Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама. 3. За радно
место под редним бр. 5, захтева се стручна спрема предвиђена
чл. 24, став 1 Закона о раду и Правилником о организацији и
систематизацији послова у овој школи, тј. да има стечен четврти степен стручне спреме, односно завршену средњу школу у
четворогодишњем трајању, као и једна година радног искуства.
4. други услови предвиђени чланом 139, 140 или 141, став 4
Закона о основама система и образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20.). Уз
пријавни формулар на конкурс сви кандидати треба да приложе: -биографију (уколико је кандидат са радним искуством –
податке о радном искуству и пословима које је обављао); -оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; (служи
и као доказ о познавању језика) кандидати под ред.бр. 1 и 2
морају приложити и оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој и ако имају, вишој школи. потврду о радном искуству
ако је исто предвиђено важећим Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
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наставника у стручним школама-за подручје рада за које конкурише (електротехника или машинство и обрада метала), а за
радно место под редним бројем 5 потврда о радном искуству од
једне године, уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених. Конкурс се објављује у огласнику “Послови” и на сајту Националне службе за запошљавање
филијала Сомбор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у огласнику „Послови”. Конкурсна комисија обавља разговор са свим кандидатима који
испуњавају услове за пријем у радни однос, по овом конкурсу,
у року од 8 дана, по позиву.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОЖЕФ АТИЛА”
25245 Богојево, Маршала Тита 11
тел. 025/5875-614

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: а) Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, други закон
и 10/2019), и за чистачице завршена основна школа, б) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски језик, пожељно знање и мађарског језика пошто
се настава одвија двојезично. Уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8. дана од дана објављивања конкурса
у недељном листу „Послови”, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са холограмом,
потврду о некажњавању надлежне полицијске управе, не старију од 1. месеца, да кандидат није осуђиван, правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП), личну биографију - ЦВ, доказ о знању српског односно мађарског језика,
доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама
ОШ „Јожеф Атила” у Богојеву, Маршала Тита 11. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса се предају поштом на
адресу: ОШ „Јожеф Атила” Богојево, Маршала Тита 11, 25245
Богојево. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком
за „Конкурс за пријем у радни однос“, и то поштом или лично управи школе, а потребне информације могу се добити на
телефон 025/5875-614 или на телефон 064/2820-996, понедељком и четвртком од 11 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/5881-041

Секретар

других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на коме се остварује
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 и то: диплому
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, личну биографију – ЦВ. Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима
биће обављен у просторијама ОШ „Никола Тесла” Бачки Брестовац, Маршала Тита 81. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе
сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова или поштом на
адресу: ОШ ”Никола Тесла”, Маршала Тита 81. Бачки Брестовац.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за „Конкурс за пријем у радни однос на радно место секретар”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“
22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник хармонике

са 79% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020
и 18/2020); остали услови прописани чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију, диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење, прилог дипломи или
оверену фотокопију индекса), да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања);
уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа
МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење општинског суда да
против кандидата није покретнут кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика – подноси кандидат који средње, више или високо образовање није стекао
на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Након добијања резултата провере, конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са приложеном документацијом
слати поштом, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или донети лично у секретаријат школе, од 09 до 14 часова. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у часопису
„Послови“. Контакт телефон: 022/474-042.

за 50% норме

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

УСЛОВИ: Кандидат за радно место секретара треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање, високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из области правних наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
из области правних наука, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАСТКО НЕМАЊИЋ – СВЕТИ САВА“
22330 Нова Пазова, Његошева 4
тел. 022/321-301, 022/321-497
e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Оглас објављен 24.11.2021. у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: наставник математике. У осталом делу
конкурс је непромењен.

Посао се не чека,
посао се тражи
01.12.2021. | Број 962 |
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Наука и образовање
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА“
22310 Шимановци
Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-235

Дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове
УСЛОВИ: високо образовање економске струке, 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 је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник музичке културе
са 75% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар музички
педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар
композитор, дипломирани композитор, дипломирани музичар диригент, дипломирани музичар музиколог, дипломирани музиколог, дипломирани диригент, дипломирани музичар
акордеониста, дипломирани музичар гитариста, дипломирани музичар соло певач, дипломирани професор солфеђа и
музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани
музичар пијаниста, дипломирани музичар чембалиста, дипломирани музичар оргуљаш, дипломирани музичар харфиста,
дипломирани музичар перкусиониста, дипломирани музичар
виолиниста, дипломирани музичар виолиста, дипломирани
музичар виолончелиста, дипломирани музичар контрабасиста,
дипломирани музичар флаутиста, дипломирани музичар обоиста, дипломирани музичар кларинетиста, дипломирани музичар
фаготиста, дипломирани музичар хорниста, дипломирани музичар трубач, дипломирани музичар тромбониста, дипломирани
музичар тубиста, професор црквене музике и појања, дипломирани музичар саксофониста, професор солфеђа и музичке
културе, дипломирани музичар педагог, дипломирани музичар
бајаниста, дипломирани музичар за медијску област, професор
музичког васпитања, дипломирани музичар педагог, дипломирани флаутиста, дипломирани црквени музичар (педагог, појац
и диригент хора), професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог или музички теоретичар), мастер музички уметник (сви професионални статуси), мастер композитор,
дипломирани трубач, дипломирани клавириста, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет), мастер уметник дигиталних медија са завршеним
основним академским студијама музичке уметности.

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања и
васпитања, са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са функције
помоћника директора – за рад у подручним
школама: у Дечу, Карловчићу и Сремским
Михаљевцима
УСЛОВИ: професор одговарајућег страног језика; дипломирани
филолог, односно професор језика и књижевности; лице које
испуњава услове за наставника предметне наставе у основној школи, а које је на основним студијама положило испите
из педагошке психологије или педагогије и психологије, као
и методике наставе; професор разредне наставе, који је на
основним студијама савладао програм Модула за страни језик
(60 ЕСПБ) и са положеним испитом Б2; мастер филолог; мастер
професор језика и књижевности; мастер учитељ; дипломирани
учитељ мастер; мастер учитељ, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ) и са
положеним испитом Б2; дипломирани учитељ мастер, који је на
основним студијама савладао програм Модула за страни језик
(60 ЕСПБ) и са положеним испитом Б2; лица из става 2. која
нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање
језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира).
Лица из става 2. тач. 2), 5) и 6) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим
уколико нису завршила одговарајући студијски програм или
главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких
катедри универзитета у Србији, или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или
Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за извођење наставе из страног језика у првом циклусу
основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају
мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер
филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно професор, односно мастер учитељ, односно дипломирани учитељ мастер, односно професор разредне
наставе, мастер професор или професор у предметној настави
и наставник у предметној настави са положеним испитом Б2.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за рад у подручној школи у Дечу
УСЛОВИ: 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.
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ОСТАЛО: Услови за све кандидате: уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење да лице није кажњавано или осуђивано (из
МУП-а), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ
о знању српског језика (диплома издата на српском језику,
која је приложена као доказ о завршеној одговарајућој стучној
спреми, сматра се доказом о знању српског језика). Кандидати
достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“, лично или на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Телефон
за информације: 022/480-235. Одлуку о о избору кандидата
донеће конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање у Сремској Митровици. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Одлука о избору кандидата ће бити донета у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

1. Наставник немачког језика

за рад у Сремској Митровици и издвојеном
одељењу Гргуревци, са 55,56% радног времена
УСЛОВИ: У складу са чл. 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. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021) послове наставника немачког
језика у основној школи могу да обављају: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил немачки језик
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил немачки језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање
мастер, морају имати претходно завршене основне академске
студије из области предмета, односно на студијским групама/
програмима: језик, књижевност, култура, модул немачки језик
и књижевност, немачки језик.

2. Стручни сарадник – педагог
за рад у Сремској Митровици,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У складу са чл. 6. став 1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021) послове стручног сарадника – школског педагога у основној школи могу да обављају: професор педагогије;
дипломирани педагог општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог – психолог; дипломирани
педагог; мастер педагог; дипломирани педагог – мастер.
Заједнички услови за радна места 1 и 2: Кандидат треба да
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу
образовања у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020): 1) 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; (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 2) високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање 4 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.

3. Чистачица

за рад у издвојеном одељењу Гргуревци

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.

139 Закона о основама система образовања и васпитања, и да
има одговарајуће образовање у складу са чл. 17 и 26 Правилника о организацији и систематизацији послова у основној школи „Бошко Палковљевић Пинки”, Сремска Митровица (2021.);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања:
први степен стручне спреме, односно завршена основна школа.
ОСТАЛО: За сва радна места: кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 6/2020), који се доказују приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада. 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”)
и уз одштампани пријавни формулар, кратку биографију, достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе – за лица која су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
академским студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
(за ваннаставно особље, чистачицу); уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику или на
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дикриминаторно
понашање (оригинал или оверена фотокопија, прибавља кандидат од надлежне полицијске управе, не старији од 6 месеци);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком:
„За конкурсну комисију – не отварати”, уз обавезну назнаку за
које радно место се конкурише, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ
СРПКИЊА“
22408 Врдник, Бошка Сремца бб.

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуњавају услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: 1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Репулике Србије; 4. знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утрвђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу
документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању – диплома о завршеном високом образовању на
студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2.
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатроног
понашања – уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) и 4. доказ о
знању српског језика – достављају кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику; 5. ЦВ (биографија
кандидата, није обавезна). Рок за пријављивање на конкурс је
петнаест дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Приложена документација се не враћа. У поступку одлучивања о
избору кандидата, конкурсна комисија 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. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Пријаве доставити лично или путем препоручене поште
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
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Наука и образовање
ОШ „МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО“
22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел./факс: 022/2451-263

Наставник историје

са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања и члана
3. став 1 тачка 6) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020,
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/20221 и 7/2021); 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат по конкурсу
је у обавези да приложи следећа документа, у оригиналу или
овереној копији не старијој од шест месеци: 1. попуњен пријавни формулар (одштампан са интернет странице Министарства
просвете); 2. диплома о стеченом одговарајућем високом образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о познавању српског језика – подноси само кандидат који
није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу “Послови”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Особа за
контакт: Марковић Владимир.

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има основно образовање и васпитање (ниво 1 НОКС-а); 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи следећа документа,
у оригиналу или овереној копији не старијој од шест месеци: 1.
попуњен пријавни формулар (одштампан са интернет странице
Министарства просвете); 2. доказ о стеченом основном образовању и васпитању (диплома, уверење или други веродостојан
документ); 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5.
доказ о познавању српског језика – подноси само кандидат који
није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу “Послови”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Особа за
контакт: Владимир Марковић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ БЕШКА“
22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник математике

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 1.мора да
има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник бр: 11/2012..7/21), 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 физике и математике, мастер професор информатике и математике, 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, мастер професор предметне наставе, мастер математичар – професор математике. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
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дијским 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. 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 на коме се остварује образовно
васпитни рад.Остало: Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 6) доказ о
познавању српског језика, на коме се остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику).Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом предати у секретаријат
школе или послати поштом на адресу: ОШ “Браћа Груловић”
Бешка, Карађорђева 2, Бешка

Наставник хемије

60% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...6/20), и то: 1.мора да
има одговарајуће образовање за наставнике основне школе
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник бр: 11/2012..7/21)
дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и
физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и
развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар
- смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор
биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије,
мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер,
дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер,
дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер
професор биологије и хемије, мастер физикохемичар, дипломирани инжењер хемије аналитичког смера, мастер професор
предметне наставе, дипломирани хемичар - инжењер за контролу квалитета и менаџмент животне средине, дипломирани инжењер хемије биоорганског смера.Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије хемије.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 на коме се остварује образовно
васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом
и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену копију дипломе
о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 6) доказ о
познавању српског језика, на коме се остварује образовно
васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати у
секретаријат школе или послати поштом на адресу: ОШ “Браћа
Груловић” Бешка, Карађорђева 2, Бешка,

Наставник српског језика

са 22,22% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17...7/21), и то: 1.да
има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11/2012...7/21) и то:
професор српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности 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 југословенку књиженвност и српскохрваткси 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 обрзовно-васпитни рад изводи на мађарском, односо русинском или
румунском језику, професор, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски јези, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог (студијски програми: српски језика и књижевност,
српска књижевност и језик, српака 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), профефор српскохрватског језика и књижевности, мастер филолог из области
филолошких наука, професор југословенке књижевности и
српког језика, Мастер професор предметне наставе (претходо
завршене судије првог степена из научне области за одговарајући предмет).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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије.5. да зна српски језик на коме се остварује
образовно васпитни рад.Остало: Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, 4)
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције),
6) доказ о познавању српског језика, на коме се остварује
образовно васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на адресу: ОШ
“Браћа Груловић” Бешка, Карађорђева бр. 2.Бешка.

Наставник разередне наставе
у продуженом боравку

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17..7/21), и то: 1.да
има одговарајуће образовање за наставнике основне школе у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник бр: 11/12....7/21) и то: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу. 2. 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
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дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије. 5. да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад.Остало: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи.Уз
пријавни формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са
адресом и контакт телефоном, 2) оригинал или оверену копију
дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије, 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5) доказ
о неосуђиваности (извод из казнене евиденције), 6) доказ о
познавању српског језика, на коме се остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику).Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима-лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом предати у секретаријат
школе или послати поштом на адресу: ОШ”Браћа Груловић”
Бешка, Карађорђева бр. 2. Бешка.

ОСНОВНА ШКОЛА „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Наставник српског језика
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање, и то: за послове
наставника и стручног сарадника – тачке 1, треба да испуњава
услове у складу са чл. 139, 140, 141. став 7 и чл. 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,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019 од 5.8.2019. године, а за радно место чистачице, мора да има завршену основну школу.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 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;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1) 3) -5/
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који 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.
Чланом 142 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, прописано 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, 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
образовање из става 1 овог члана Закона.Посебни услови: Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/19), прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада на радном месту: 1) Наставник српског језика:
професор српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности 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 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 на наставу у школама у којима се
образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани
филолог југословенску и општу књижевност, професор југосло-
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венске књижевностиса страним језиком, дипломирани филолог
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за српски
језик и књижевност, професор српског 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)

Чистачица

са 50% радног времена, за рад у подручном
одељењу школе у Огару
УСЛОВИ: Правилником о организацији и систематизацији
послова и радних задатака школе за радно место чистачице,
потребна је завршена основна школа.
ОСТАЛО: за све кандидате 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 уз пријаву треба да достави: кратку биографију,
доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), да је држављанин Републике Србије (уверење о
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из
МУП-а, не старије од шест месеци); доказ да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит из српског
језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа није у обавези да
враћа конкурсну документацију. Кандидати достављају потребну документацију у року од осам дана од дана објављивања
Конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање, лично или на адресу: Основна школа „Слободан Бајић
Паја” Пећинци, 22410, Школска 8, са назнаком „Пријава на конкурс”. Ближе информације о јавном конкурсу, могу се добити
на телефон: 022/2436-166. Одлуку о избору кандидата, донеће
Конкурсна комисија, коју именује директор Школе. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање у Сремској Митровици, применом стандардизованих поступака. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште, ако је кандидат поседује). Одлука о избору кандидата ће бити донета у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4
тел. 022/2500-307

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство Републике Србије;
7) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик); 8) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави следећу документацију: 1) диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену фотокопију);
2) уверење о положеном стручном испиту односно испиту за
лиценцу за наставника, васпитача и стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију); 3) дозволу за рад директора,
односно лиценцу за директора (оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ о држављанству – не старији од шест месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 5) доказ о знању језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (оригинал или оверену фотокопију); 6) потврду послодавца о радном стажу – најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог високог образовања.
7) радну биографију; 8) резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног
саветника) 9) оквирни план рада за време мандата; -Уверење
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду (и то, уверење које није старије од шест месеци),
а уверење о неосуђиваности прибавља школа.-Уколико кандидат не поднесе уверење о положеном испиту за директора,
пријава се неће сматрати непотпуном, а кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора школе дужан
је да исти положи у року од две године од дана ступања на
дужност. Извештај просветног саветника дужан је да достави
кандидат који је претходно обављало дужност директора установе. 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 директора”. За потребне информације обратити се
секретару школе на телефон 022/2500-620.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
има одговарајуће обавезно образовање у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања;
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски
језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа документа, у
оригиналу или овереној копији: 1. попуњен пријавни формулар
(одштампан са интернет странице Министарства просвете); 2.
диплома о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); 5. доказ о познавању српског језика - подноси
само кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се путем поште или
лично на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1, 22422 Никинци. Ближа обавештења о Конкурсу могу се
добити од секретара школе на телефон 022/443-110.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (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 ове подтачке мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) илистечено 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 дозволу за
рад (лиценцу), односно стрични испит за наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има дозволу за рад директора
– лиценцу за директора (обуку и положен испит за директора
установе); 4) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 5) 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

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com

Спремачица
УСЛОВИ: 1. да има основно образовање и васпитање (ниво 1
нокс-а); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3)
закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има
држављанство републике србије; 5. да зна српски језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи следећа документа,
у оригиналу или овереној копији не старијој од шест месеци: 1.
попуњен пријавни формулар (одштампан са интернет странице
министарства просвете); 2. доказ о стеченом основном образовању и васпитању (диплома, уверење или други веродостојан
документ); 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл.
139 став 1 тачка 3) закона о основама система образовања и
васпитања; 4. уверење о држављанству републике србије; 5.
доказ о познавању српског језика - подноси само кандидат који
није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу” Послови”. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на конкурс достављају се путем поште или лично на
адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1,
22422 Никинци. Ближа обавештења о Конкурсу могу се добити
од секретара школе на телефон 022/443-110.
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Наука и образовање

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Оглас објављен 10.11.2021. године у публикацији „Послови“
(број 959), поништава се за радно место: наставник виолине,
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник информатике и рачунарства
са 50% радног времена

Наставник српског језика као нематерњег у
вишим одељењима
са 50% радног времена

УСЛОВИ:Кандидати треба да испуњавају услове за пријем у
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Иван
Горан Ковачић“ Суботица, и то: да имају одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021 и 17/2021), наставник информатике и рачунарства, члан
3 тачка 14: наставник српског језика као нематерњег у вишим
одељењима, члан 3 тачка 1 подтачка б) Правилника; 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 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 остварује образовно-васпитни рад; за радно место под 2 – мађарски језик.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.
rs) и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела 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 кандидат прибавља у
надлежној полицијској управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у
оригиналу или овереној фотокопији; уверење о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се стеченим средњим, вишим или високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику; биографију. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс се могу донети лично, у затвореној коверти, или послати на адресу: ОШ „Иван Горан Ковачић”,
24000 Суботица, Максима Горког 29, са назнаком „За конкурс
за радно место ___ (навести радно место за које се кандидат
пријављује)“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Наставник предметне наставе стручних
предмета у подручју рада Култура, уметност и
јавно информисање – ликовна област
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

Бесплатна публикација о запошљавању

дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. На основу члана 13 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл.
гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019, 14/2020 и 2/2021), наставу из стручних предмета за
образовни профил ликовни техничар може да изводи: дипломирани сликар – професор ликовне културе; академски сликар
– ликовни педагог; дипломирани сликар зидног сликарства;
мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник. Лице
које је стекло звање мастер, треба да има завршене основне
и мастер академске студије из области ликовне уметности или
примењене уметности.

Наставник предметне наставе стручних
предмета у подручју рада Шумарство и
обрада дрвета – област шумарство
(пејзажна архитектура)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. На основу члана 3. тачка 3) Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 и
15/2019), наставу из стручних предмета у области Шумарство
(за образовни профил техничар за пејзажну архитектуру)
може да изводи: дипломирани инжењер шумарства; дипломирани инжењер пејсажне архитектуре; дипломирани инжењер
шумарства за пејзажну архитектуру; дипломирани инжењер
шумарства за хортикултуру; дипломирани инжењер пејзажне
архитектуре и хортикултуре; мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне академске студије из области шумарства и пејзажне архитектуре и хортикултуре; мастер инжењер
пејзажне архитектуре, претходно завршене основне академске
студије из области пејзажне архитектуре.

Наставник предметне наставе стручних
предмета у области графичарство
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. На основу члана 8 Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018, 7/2019 и 1/2021),
наставу из стручних предмета за групу Графичари може да
изводи: дипломирани инжењер технологије, одсек графичко
инжењерство; дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн; дипломирани инжењер технологије, група графичка техника; дипломирани инжењер технолог, група графичка техника; дипломирани инжењер технологије, одсек
органско-технолошки, група технологија графичких процеса;
дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки,
група технологија графичких процеса; струковни инжењер
технологије специјалиста, студијски програм графичка техника; мастер инжењер технологије, завршене основне и мастер
академске студије студијски програм инжењерство материјала
– графичко инжењерство; специјалиста струковни инжењер
технологије, са претходно завршеним основним струковним и
специјалистичким струковним студијама за графичку технологију, односно за графичку технику или графичко инжењерство;
струковни инжењер индустријског инжењерства – специјалиста
графичког инжењерства, са претходно завршеним основним
струковним студијама на студијском програму Графичка техника; дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна
– мастер; мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна.

Наставник практичне наставе у области
графичарство за образовни профил техничар
за обликовање графичких производа
на мађарском наставном језику,
са 73% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,

специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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; изузетно, наставник 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. На основу члана 8. тачка 14)
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018,
18/2018, 7/2019 и 1/2021), практичну наставу за образовни
профил техничар за обликовање графичких производа може
да изводи: дипломирани ликовни уметник – графичар, дипломирани графички дизајнер, дипломирани графичар примењене графике, дипломирани сликар – графичар, дипломирани
графичар, дипломирани инжењер за графичко инжењерство
и дизајн, професор ликовне културе – графичар, академски
сликар, дипломирани сликар, инжењер графичке технологије,
инжењер графичког дизајна, инжењер технологије за графичку
технологију.

Помоћни наставник практичне наставе за
техничаре штампе
УСЛОВИ: На основу члана 48 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Политехничкој школи Суботица
(дел. бр. 01-1409/2018), за обављање послова радног места
помоћни наставник потребно је средње образовање. На основу члана 8 тачка 15) Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/2015,
11/2016, 2/2017, 13/2018, 18/2018, 7/2019 и 1/2021), послове помоћног наставника може да обавља: лице са стеченим
одговарајућим средњим и специјалистичким образовањем у
области графичарства (техничар штампе – специјалиста (ниво
5 НОКС), са претходно завршеним четворогодишњим образовањем за техничара штампе).

Чистачица
УСЛОВИ: На основу члана 29 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Политехничкој школи Суботица
(дел. бр. 01-1409/2018), за обављање послова радног места
чистачица – запослени на пословима одржавања хигијене, радни однос може се засновати са лицем које има први степен
стручне спреме, односно завршену основну школу.

Стручни сарадник – психолог

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. На основу члана 4 тачка 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), послове стручног сарадника – психолога може да обавља: професор психологије, дипломирани психолог, дипломирани школски психолог – педагог,
дипломирани психолог (смер школско-клинички), дипломирани
психолог – мастер, мастер психолог. Лице које је стекло звање
дипломирани психолог – мастер и мастер психолог морају да
имају најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета, што
се доказује потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 ЗОСОВ,
и то: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. На основу члана 141
став 7 ЗОСОВ, послове наставника може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме
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Наука и образовање
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Наставник мора да има и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање наставник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се
да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има горе наведено образовање (члан 142
ЗОСОВ). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/), потписану биографију кандидата (Curriculum vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију,
прибавља се у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта), доказ о испуњености услова из члана 141 став 7
Закона (за радно место под 4.), доказ о испуњености услова
из члана 142 Закона (образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно положен стручни испит
или испит за лиценцу наставника) – наведено образовање
наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу (за радна места под 1, 2, 3, 4 и 7), лекарско
уверење, којим се доказује психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима (доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју је именовао директор школе, Решењем
дел.бр. 01-1192/2 од 19.11.2021. године. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упутиће
се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима
са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и донети решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат
који учествује у изборном поступку има право да, под надзором
овлашћеног лица у школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. Пријаве на конкурс слати на адресу:
Политехничка школа, Максима Горког 38, Суботица 24000. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Исидора
Оташевић, 024/663-107. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Спремачица
УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Средњој медицинској школи у Суботици,
услов за обављање послова овог радног места је основно образовање – први степен стручне спреме; да лице 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

Техничар одржавања информационих
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Средњој медицинској школи у Суботици,
услов за обављање послова ових радних места је средње образовање – четврти степен стручне спреме; да лице 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

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

УСЛОВИ: На основу Правилника о организацији и систематизацији радних места у Средњој медицинској школи у Суботици, услов за обављање послова ових радних места је средње
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образовање – четврти степен стручне спреме; 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;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом
одговарајућем образовању; уверење из казнене евиденције
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља се у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије. Кандидати који испуњавају 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.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Копије доказа које се подносе при конкурисању оверавају се
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве доставити на адресу: Средња медицинска
школа, 24106 Суботица, Београдски пут 126, са назнаком „Конкурс за радно место“. Информације о конкурсу могу се добити
путем телефона број: 024/558-336.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1

Наставник математике

на српском наставном језику

Наставник математике

са 88,88% радног времена, на хрватском
наставном језику
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат мора да испуњава
услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и чл.
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су:1: 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; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз услов 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; 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 (хрватски језик).
ОСТАЛО: 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 и 2/2020), прописани су степен и врста образовање наставника који су услов
за обављање послова наставника за које је расписан конкурс.
Кандидат је дужан да, уз попуњени пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs,
на конкурс достави: оверену копију доказа стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона
и Правилника; извод из матичне књиге рођених на обрасцу
са холограмом; извод из казнене евиденције МУП-а да лице
није осуђивано, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској управи према месту
пребивалишта); оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; оверену копију доказа да
зна српски и/или хрватски језик (оверена копија дипломе о
завршеној средњој, вишој школи или факултету на српском/
хрватском језику или уверење о положеном испиту из српског/хрватског језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да

зна српски језик. Кандидати који испуњавају 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. Након
психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са
кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране недлежног органа, у супротном неће се
узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

Педагог школе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат мора да испуњава
услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и чл.
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1: 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; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. 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.
ОСТАЛО: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 и 2/2020), прописани су степен и врста образовања наставника који су услов
за обављање послова наставника за које је расписан конкурс.
Кандидат је дужан да, уз попуњени пријавни формулар који
се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs, на
конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона
и Правилника; извод из матичне књиге рођених на обрасцу са
холограмом; извод из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије; оверену копију доказа да зна српски
језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој, вишој
школи или факултету на српском или уверење о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уколико је кандидат стекао одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 Закона на српском
језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и
доказ да зна српски језик. Кандидати који испуњавају 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.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране недлежног органа, у супротном неће се
узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник предметне наставе услуживања
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије услуживања; ресторатер; менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; виши стручни радник комерцијалист угоститељства; виши стручни радник
организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;
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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; дипломирани 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 угоститељство; струковни менаџер
ресторатерства из области менаџмента и бизниса; струковни
менаџер ресторатерства; струковни менаџер хотелијерства;
струковни економиста за туризам и угоститељсто; 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 хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста – менаџер за туризам,
ако су на основним 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 основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство
или Економија – модул менаџмент у туризму; мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у хотелијерству; виши стручни радник,
струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање. Кандидат мора имати претходно завршено средње образовање за
образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.

Домар
УСЛОВИ: III или IV ССС – електро, столарске, браварске или
водоинсталатерске струке. ЕСШ „Боса Милићевић” располаже
професионалним угоститељским машинама велике вредности,
намењених кабинетима куварства и услуживања. Одржавање
и инсталација тих радних машина захтева специфична стручна знања из области познавања њиховог функционисања,
потребних електричних инсталација и прикључака, монтирања
и текућег одржавања те опреме, те је пожељно искуство у одржавању угоститељске опреме.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа.

Наставник предметне наставе биологије

језика, односно мађарског језика уколико конкурише за радно место наставника који образовно-васпитни рад остварује
на том језику. Кандидат који нема обавезно образовање прописано чл. 142 Закона (психолошке, педагошке и методичке
дисциплине), обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу (за радна места наставника).
Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (https: //www.mpn.gov.rs/
zaposljavanje-u-prosveti/) на конкурс достави: оверену копију
доказа о стеченом одговарајућем образовању; уверење из
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу
са чл. 139 став 1 т. 3) Закона; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оверену копију доказа да зна српски језик (за сва радна места) и мађарски језик уколико конкурише за радно место
наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, вишој
школи или факултету на српском/мађарском језику или оверена копија уверења о положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање из члана
140 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа доставио и доказ да зна српски језик); биографију
са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за
пријем поште и број телефона). Копије доказа које се подносе
при конкурисању морају бити оверене од стране надлежног
органа, у супротном се неће узети у разматрање. Кандидати
који испуњавају 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. Након психолошке процене,
конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који се
налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани
кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима пре закључења уговора о раду (не у склопу конкурсне документације).
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Пријаве се могу
послати и електронски на: natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs.
Сва документација којом се доказује испуњеност услова мора
бити скенирана. Уколико у року од 24 часа од момента слања
не добијете потврду да је ваш мејл примљен, контактирајте
секретара на број 024/559-255, радним данима од 9 до 11 часова. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Документација се,
уз решење о избору, враћа кандидатима. Уколико кандидат да
погрешну адресу или не подигне послату пошиљку, моћи ће да
је преузме у секретаријату школе у року од 2 месеца од дана
доношења одлуке. Након истека тог рока школа не преузима
обавезу даљег чувања документације.

ОШ „КИЗУР ИШТВАН”

са 20% радног времена, на одређено време,
замена запосленог распоређеног на послове
помоћника директора

24000 Суботица, Ивана Зајца 9.
тел. 024/571-682; 024/571-692

УСЛОВИ: 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.

на период од четири године

Наставник предметне наставе здравствене
културе
са 19% радног врмена, на одређено време,
замена запосленог распоређеног на послове
помоћника директора

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије.
ОСТАЛО: Осим одговарајућег образовања у смислу чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020; даље:
Закон), Правилника о степену врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018,
7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021), Правилника о
степену врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017,
13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021) и Правилника о организацији и систематизацији послова у ЕСШ „Боса Милићевић“ (бр.
I-559/21) кандидат мора да испуњава опште услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 Закона, и то: 1. психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 2. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. држављанство Републике Србије; 4. знање српског

Бесплатна публикација о запошљавању

Директор

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: Поседовање одговарајућег високог образовања према члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено
високо образовање на студијама другог степена: мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке
академске студије (студије другог степена из научне, односон
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области падагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука-у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године, за
наставника у основној школи, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника или стручног сарадника; поседовање лиценце за директора школе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора школе положи у року од две године
од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за образовање
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст.1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора Школе може бити
изабрано и лице које, уз испуњеност 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 спе-

цијалистичке струковне студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за
директора школе и најмање десет година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, после стеченог одговарајућег образовања.Директор се
бира на период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверен препис / фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми; извод из Матичне књиге рођених за кандидате који
су променили презиме, односно име после издавања дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству; доказ
о познавању језика у складу са одредбом члана 141. Став 7.
Закона о основама система образовања и васпитања; оверен
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за наставника или стручног сарадника; потврду о годинама рада после стеченог одговарајућег
образовања; лекарско уверење (може и из досијеа запосленог, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора школе), оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је кандидат поседује); уверење
из суда, СУП-а о неосуђиваности/некажњавању 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. Пријаве на конкурс (радно професионалну биографију) и доказе о испуњавању услова конкурса доставити лично у секретаријат или на адресу школе:
ОШ „Кизур Иштван” Суботица, Ивана Зајца 9, 24000 Суботица
телефон: 024/571-682 и 024/571-692 (са назнаком „Конкурс за
директора”).

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24210 Бајмок, Трг Маршала Тита 1
тел. 024/762-013

Чистач

3 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чистач може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање, и то: основно 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 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.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачке 1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених
фотокопија, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Одштампан формулар са документацијом из тачке 1), 3) -5)
кандидати достављају школи у року од осам (8) дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Вук Караџић” Бајмок,
Трг маршала Тита 1, 24210 Бајмок. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће конкурсна
комисија, у року од осам (8) дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.

Педагошки асистент за децу и ученике
ромске националности

на одређено време до 31.08.2022. године,
са 68% радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање прописано чланом 8. Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), односно
стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; 2)
да има савладан програм обуке у складу са Правилником о
педагошком и андрагошком асистенту (лице које нема савладан програм обуке у складу са овим правилником, дужно је да
достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у
року од шест месеци од дана пријема у радни однос); 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4) да није осуђиван на безусловну казну затвора у 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 давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међунарним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна српски језик, ромски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 2), 4), 5) и 6) подносе се уз пријаву на
конкурс и саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке
3) прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно
је да кандидати доставе школи следећу документацију: радну
биографију, оригинал или оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, оригинал или оверену копију доказа о савладаном програму обуке у складу са Правилником о
педагошком и андрагошком асистенту, оригинал уверење да
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци), оригинал
или оверену копију уверења о држављанству РС, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу, са холограмом). 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. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба. 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. Пријавни формулар са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити
у року од осам дана од дана објављивања конкурса, на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за педагошког асистента за децу и ученике ромске национланости” поштом или
лично у секретаријату школе.

Наставник разредне наставе за рад у
продуженом боравку
на српском језику

УСЛОВИ: високо образовање, професор разредне наставе,
професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ,
дипломирани учитељ – мастер, професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу.У радни однос за наведено радно место може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степене из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна српски језик и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачке 1) -2) и 4) -6)
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених
фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштампан
формулар са документацијом из тачке 1), 2) и 4) -6) кандидати
достављају школи у року од осам (8) дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: ОШ” Вук Караџић” Бајмок, Трг маршала Тита 1, 24210 Бајмок.Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од осма
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука – економске науке, са докторском дисертацијом из уже научне области
Менаџмент. Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 – други закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018.
године (5. априла 2018. године – исправка; измене и допуне 13.
фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. године), Статута
Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018.
године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и
28. септембра 2020. године, Правилника о ближим мимималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016.
године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године и 30.
јануара 2020. године-аутентично тумачење), и Правилника о
избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у
штампаној форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац и
Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе које издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

Наставник у звање ванредног професора за
ужу научну област Општа економска теорија
и политика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука –економске науке, са докторском дисертацијом из уже научне области
Општа економска теорија и политика.Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – други закони, 67/19 и 6/20
– др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1
од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. године – исправка; измене и допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септембра
2020. године), Статута Економског факултета у Суботици бр.
01- 1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама
од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 2020. године,
Правилника о ближим мимималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016.
године (измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22.
септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта
2018. године, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године-аутентично тумачење), и Правилника о избору наставника
и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од
15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним кандидатима) у
штампаној форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац и
Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.
uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
исправе које издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених
Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета.Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет
неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана
од дана објављивања Конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
24413 Палић, Трогирска 20
тел. 024/753-028

Наставник математике на мађарском
наставном језику
Наставник математике
са 55% радног времена

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат мора да испуњава
услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и чл.

140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 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; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз услов 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. 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 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 (мађарски језик)
ОСТАЛО: 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, 4/2021 и 17/2021) прописани су степен и врста образовања наставника који су услов за обављање
послова наставника за које је расписан конкурс.Кандидат је
дужан да, уз попуњени пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs, на конкурс достави:
оверену копију доказа стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чланом 140 Закона и Правилника; извод из
матичне књиге рођених на обрасцу са холограмом; извод из
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (прибавља се у надлежној
полицијској управи према месту пребивалишта); оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије;
оверену копију доказа да зна српски и/или мађарски језик
(оверена копија дипломе о завршеној средњој, вишој школи
или факултету на српском / мађарском језику или уверење о
положеном испиту из српског / мађарског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Уколико је кандидат
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1
Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог
доказа доставио и доказ да зна српски језик. Кандидати који
испуњавају 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. Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе
на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од стране
недлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити на следећу адресу: ОШ
„Мирослав Антић”, Трогирска 20, 24413 Палић.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб.

Наставник математике

за рад у одељењима на српском језику
УСЛОВИ: У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021).У радни однос за наведена радна места може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање, и то: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степене из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. Септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 4) да није 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
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Наука и образовање
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике Србије;
6) да зна српски језик и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; Докази о испуњености услова из тачке 1) -2)
и 4) -6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у
виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштампан формулар са документацијом из тачке 1) -2) и 4) -6) кандидати достављају школи у року од осам (8) дана од дана
објављивања конкур¬са, на адресу: ОШ” Свети Сава” Суботица, Аксентија Мародића бр. бб, 24106 Суботица.Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија, у року од осам (8) дана од дана обављеног
разговора са кандидатима.

Чистач
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чистач може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) да има
одговарајуће образовање, и то: основно образовање; 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; Докази
о испуњености услова из тачке 1), 3) -5) саставни су део пријаве
на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ из
тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштампан формулар са документацијом из тачке 1), 3) -5) кандидати
достављају школи у року од осам (8) дана од дана објављивања
конкур¬са, на адресу: ОШ” Свети Сава” Суботица, Аксентија
Мародића бр. бб, 24106 Суботица. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року
од осам (8) дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553

Наставник српског језика

на одређено време, ради замене, односно до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише на наведено радно место
треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), 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, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за
пријем у радни однос, односно да у радни однос у установи
може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 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) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став 1 и 2 закона о основама система образовања и васпитања прописано је
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
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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 става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
– Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), прописани су степен и врста образовања за извођење наставе и других облика
образовно-васпитног рада на радном месту наставника српског
језика и књижевности, и то: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом
лигвинстиком, професор српске књижевности 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 лигвинстике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског
језика са источним и западним словенским језицима, 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 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), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм: 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). Кандидат уз пријаву
треба да достави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе или уверења), 2. да је
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству РС,
не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија),
3. 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 које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
МУП-а не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик (диплома
издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило испит из српског језика са методиком, оригинал или оверена фотокопија),
Напомена: Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима – доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Након истека рока за
достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Кандидат који уђе у ужи
избор биће позван на разговор. Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише
и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима
доставити у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР“
15353 Мајур, Светог Саве 4
тел. 015/376-542

УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведено радно место
треба да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19 и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20 и 3/21).
ОСТАЛО: Сви кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18
– аутентично тумачење), треба да испуњавају и услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17,
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да достави: 1) оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2) доказ о познавању
српског језика (односи се на кандидате који нису образовање
стекли на српском језику); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; 4)
извод из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење
из МУП-а); 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран
дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско
уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи
избор, вршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са
одшампаним пријавним формуларом се достављају на адресу
школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Контакт телефон: 015/376-542.

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8

Наставник теоретске групе предмета

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

Наставник виолине

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

Наставник клавира

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

Наставник италијанског језика

са 22,22% радног времена на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

Струлни сарадник – педагог

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

Наставник теоретске групе предмета

на одређено време до повратка директора
са функције

Наставник теоретске групе предмета

Библиотекар

на одређено време до повратка помоћника
директора школе на радно место наставника,
а најдуже до 31.08.2022. године

Наставник физике

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка помоћника директора школе
на радно место наставника, а најдуже
до 31.08.2022. године

са 20% радног времена, на одређено време ради
замене запослене која у школској 2021/2022.
години обавља послове помоћника директора, а
најкасније до 31.08.2022. године
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета

Наставник хармонике

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
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Наука и образовање
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и
142 Закона о основама система образовање и васпитања („Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други закони, 10/2019 и
6/2020): 1) да има одговарајуће образовање; 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. Докази о испуњености услова из тачка 1),
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
тачке 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања: 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 уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142
став 1 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
претходног става наставник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу
степена и врсте образовања наставника за послове за које је
конкурс расписан предвиђени су чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017,
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017,
9/2019 и 14/2020).

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 одговајауће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, при чему ово
лице мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да испуњавају
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене чланом 4
Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС –
Просветни гласник” бр. 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19). 1а) обавезно образовање кандидата из тачке 1) а у складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и васпитања, 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; 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 њега 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Докази о испуњености
услова из тачака 1, 1а) 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 доставља се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе следеће доказе: попуњен пријавни формулар;
диплому о стеченом образовању, (оверена фотокопија); доказ
о испуњености услова из тачке 1а), (оверена фотокопија);
доказ о неосуђиваности (не старији од шест месеци); уверење
о држављанству, (оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, (оверена фотокопија). Рок за пријаву на конкурс:
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу школе: Медицинска школа, Немањина 148, 31000 Ужице, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефона:
031/3512-694 - централа или 031/3500-531 -секретар Школе.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају следећу документацију: 1.
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 2.
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4. извод из казнене евиденције о неосуђиваности за горе наведена дела, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); 5. оригинал или оверена фотокопија
потврде - уверења одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који
ово образовање поседују); 6. доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику; 7. доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставиће
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа. Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у
радни однос на одређено време за _________ (навести радно
место за које се конкурише) “, слати на адресу школе: Музичка
школа „Војислав Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве
број 8 или донети лично у школу, радним даном од 8.00 до
12.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник предметне, практичне наставе и
вежби / вежби и блок наставе – ужестручних
предмета у области фармације, дипломирани
фармацеут или магистар фармације
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1.
да су стекли одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона основама система образовања и васпитања:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Наставник математике

са 88,89% радног времена (за 16 часова
седмично), за рад у матичној школи
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа из
чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. поседовање одговарајућег високог образовања, и то:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/17), односно да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове
у погледу врсте стручне спреме предвиђене 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, 13/18и 11/19); 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу
уговора о раду); 3. неосуђиваност правоснажном 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
примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дека против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства
Републике Србије; 5. знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуним пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или
уверења високошколске установе о положеним испитима из
педагогије и психологије или потврду, односно уверење високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања или оверени препис или оверену фотокопију лиценце за
рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о

држављанству Републике Србије (оверен препис или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на
којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оргинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 6) извод из матичне
књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал). Образац
пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
доставити на адресу школе. Основна школа „Стеван Јоксимовић”, 31 255 Рогачица, или предати непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и преко телефона:
031/3850-440.

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Наставник предметне наставе математика
Наставник предметне наставе математика
са 52% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да
је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања и
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: -1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
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; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, и да испуњава услове из чл. 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно 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, 2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5
(диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности подносе се уз пријаву на конкурс-у оригиналу или оверене копије),
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду – лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити лично или
поштом на адресу школе: ОШ „Стари град” 31000 Ужице, Градска 1, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 031/552 576. Контакт особа
је секретар школе Јадранка Станић.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО ЈОВАНОВИЋ”
31233 Крушчица, Крушчица
тел. 031/3898-006

Наставник физичког и здравственог
васпитања

за рад у матичној школи у Крушчици и ИО Висока
УСЛОВИ: наставник физичког и здравственог васпитања треба
да испуњава услове из члана 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18-др.Закон 10/19 и 6/20) и чл. 3 Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20); и то: 1 Да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања а у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у освној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
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као и за кривична дела насиље у породици, одизимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе 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 као језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни
донос у установи образовања и васпитања који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног формулара кандидати достављају: 1.оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2.потврду или уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију) 4.извод из матичне књиге рођених
са холограмом, (оригинал или оверену копију); 5.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
пложеним 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 и услове за
полагање испита за лиценцу (сматра се да наставник, који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина;
6. кратку биографију. 7.доказ о знању српског језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколијко одговарајуће образовање није стечено на том језику.

Помоћни радник – чистачица

са 90% радног времена, за рад у ИО Северово
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 26 Правилника о рганизацији и систематизацији
послова: И степен стручне спреме, односно завршену основну
школу; 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 злостваљање малолетног лица или родосрвнуће, 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 стрпски језик као језик на којем остварује
образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. 2. доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи); 3. потврду или
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 4. Уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, (оригинал или оверену копију); 5. извод из матичне књиге рођених
са холограмом, (оригинал или оверену копију); 6. сведочанство на српском језику које се прилаже као доказ под тачком
1. сматра се доказом о знању српског језика под овом тачком
6. кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати на адресу:
Основна школа “ Ратко Јовановић” Крушчица, 31233 Крушчица
са назнаком “ За конкурс”. Контакт телефон: 031/ 3898-006. Рок
за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно навести контакт телефон.

ВАЉЕВО
ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Оглас објављен дана 2412.2021. године у публикацији “Послови” исправља се за радно место кувар у делу услови и где
уместо дела: да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске, или мастер струковне студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, треба
да стоји део: одговарајуће средње образовање прехрамбено
– производне струке, занимање кувар. У осталом делу оглас
остаје непромењен.

Пословни центри НСЗ
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Самостални финансијско-рачуноводствени
сарадник
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису које утврђује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању до три године, по пропису које
је уређивао вискоко образовање до 10. септембра 2005. године или изузетно, средње образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу ове одредбе;
знање рада на рачунару; радно искуство најмање две године.
Општи услови у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019): 1. да
кандидат има одговарајуће образовање; 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. да зна српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4.
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду); 8. потврду о радном стажу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
установе. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у установу, у затвореној
ковети, са назнаком “За конкурсну комисију”, на горе наведену
адресу. Ближе информације се могу на телефон: 014-451-284.

В РА Њ Е
ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ВРАЊУ
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2
тел. 017/400-645

Наставник практичне наставе

у подручју рада Машинство и обрада метала,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесници конкурса поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњавају 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 и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 11/2016,
13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 –
испр., 9/2019 и 2/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Саобраћај („Сл. гласник
РС – Просветни гласник“, бр. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018,
4/2019, 7/2019, 9/2019 и 2/2020), и то: да имају одговарајуће
образовање; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да имају држављанство РС; да нису
осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца као за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 и да знају српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у
погледу степена и врсте стручне спреме и звања: дипломирани машински инжењер, дипломирани инжењер машинства,
професор машинства, професор технике и машинства, дипломирани инжењер за управљање техничким системима – климатизација, грејање и хлађење, дипломирани инжењер за управљање техничким системима – процесна техника, дипломирани
инжењер за управљање техничким системима – одржавање
машина, струковни инжењер машинства, из области машинско
инжењерство, инжењер машинства, дипломирани инжењер
за развој машинске струке, виши стручни радник металске
струке, наставник практичне наставе металске струке, мастер
инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена – основне академске студије у области машинског инжењерства, струковни инжењер машинства, специјалиста струковни
инжењер машинства, претходно завршене струковне студије
у машинству, одговарајуће средње стручно образовање у
области машинства, положен одговарајући специјалистички
односно мајсторски испит са петогодишњом праксом, дипломирани инжењер за развој – машинска струка, струковни мастер

инжењер машинства. Лице из свих алинеја ове податке треба
да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у
подручју рада Машинство и обрада метала или да има најмање
три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе.
ОСТАЛО: Конкурс траје 8 дана од дана оглашавања. Кандидати
уз пријавни формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете школи достављају: оверену
фотокопију дипломе или уверења, уверење о држављанству
(оверене фотокопије не старије од 6 месеци), уверење да нису
осуђивани за наведена кривична дела из казнене евиденције
надлежне полицијске управе, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, извод из матичне књиге рођених
(или оверена копија), изјава кандидата да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Напомена: лекарско уверење је потребно када одлука о избору постане коначна, пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Сву потребну документацију
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Оглас објављен у публикацији „Послови“ бр. 960 од 17.11.2021.
године, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„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, до повратка радника
са функције директора школе
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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, 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 правоснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5)
знање српског језика.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар
на званичној 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 закључења
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. Пријава на конкурс мора садржати
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актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Ближе информације могу се
добити на телефон школе: 017/405-860 или у просторијама
школе. Пријаве се подносе у писаној форми на адресу школе
или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА “БОРА СТАНКОВИЋ”
17524 Кленике, Бујановац
тел. 017/7458-119

Наставник математике
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, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20 и 16/20)
за рад на радном месту наставника математике: 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; 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 за кога 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.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу
документацију: 1) краћу биографију, 2) доказ да имају одговарајуће образовање – прописану врсту и степен стручне спреме
(оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем
образовању), 3) доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања – уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова (да није
старије од шест месеци), 4) уверење основног суда да нису
осуђивани (не старије од шест месеци), 5) извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), 6) уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве уз потребну
документацију слати на горенаведену адресу.
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ОШ „ДИТУРИА”
Црнотинце, 17523 Прешево
тел. 064/8930-610

Наставник математике
УСЛОВИ: високо образовање предвиђено чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то:
1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; или
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; држављанство РС. Од документације обавезно приложити: одштампан и
попуњен пријавни формулар, који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радну биографију, са назначеном адресом и бројем телефона; доказ о стручној спреми – оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању (уколико је кандидат
стекао високо образовање на студијама другог степена, доставља оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену
фотокопију дипломе основних академских студија); уверење
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидате није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не старији
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом подносе се лично или
поштом, на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком
„За конкурс“, а ближе информације могу се добити у секретаријату школе (број телефона 064/8930-610), од 9 до 12 часова. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ који се односи на способност за рад
са децом (лекарско уверење) подноси се приликом пријема у
радни однос.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Милунке Савић бб.
тел. 017/422-425; 017/423-630
e-mail: direktorhts@gmail.com

Наставник технолошке групе предмета

са 66,66% радног времена, на одређено време
ради замане одсутног запосленог преко 60
дана, до повратка запослене са коришћења
неплаћеног одсуства, односно до 31.08.2022.
године
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних чланом 24 Закона о раду (Сл. гласник РС
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18)
треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139, 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручију рада
хемија, неметали и графичарство (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” број 21/15, 11/16, 2/17, 13/18, 18/18 и 7/19). У радни однос могу бити примљена лица која испуњавају одређене
услове: 1. поседује одговрајуће 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, (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог
степена који комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области падагошких наука, при чему треба 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
четри године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученивцима, 3.
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најамње
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 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 скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. има држављанство Републике Србије, 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Услови из става 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Обавезно
образовање лица из члана 140 овога закона је и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи и току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од који је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Пријаве (пријавни формулар) са потребним доказима о
испуњености услова за пријем, односно заснивање радног односа, слати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Хемијско технолошка школа у Врању, Милунке Савић
бб, 17500 Врање са ознаком “За конкурс” или лично доставити
управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса у
погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног назива)
пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване доказе о
испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрење приликом одлучивања у поступку пријема у
радни однос. Информације поводом конкурса могу се добити на
телефон: 017/422-425; 017/423-630.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб.
тел. 017/812-870

Професора математике
УСЛОВИ: Услов: завршен ПМФ факултет – дипломирани математичар - стечено високо образовање и стручни назив мастер
математичар, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије).
ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме из члана 140
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
тре- ба да испуњава опште услове за заснивање радног односа
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и то да: 1) има одговарајуће образовање: прописано чланом 140 Закона о основама система обра- зовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др.
законии) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни глас- ник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017 и 13/2018); 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснаж- ном пресудом за кривично дело
за које је изречена без- условна казна затвора у 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 међуна- родним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискри- минаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс приложи- ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оригинал или оверену фотоко- пију уверења о држављанству
Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења
из казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри- вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, доказе
о не осуђиваности и истрази прибављене од стране Основног
суда као и Основног и Вишег јавног тужилаштва, оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српског језика и језика на
којем остварује образовно-васпитни рад - доказ да је кандидат средње, више или високо образовање стекао на српском
језику или да је положио испит из тог језика по програ- му
одговарајуће високошколске установе. Доказ о знању српског
језика је у обавези да достави кандидат који одго- варајуће
образовање није стекао на српском језику, док кандидат који
је одговарајуће образовање стекао на срп- ском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом образовању
(самим прилагањем дипломе дока- зао је испуњеност овог
услова). Доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад доказује се ове- реном фотокопијом сведочанства (средњег образовања), дипломе или потврде о положеном
испиту о знању језика на одговарајућој високошколској установи. Лекарско уве- рење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку
процену спо- собности кандидата за рад са децом и ученицима извр- шиће надлежна служба за запошљавање применом
стан- дардизованих поступака. У складу са чланом 154 став
2 Закона о основама система образо- вања и васпитања, кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној
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Наука и образовање
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”,
17530 Сурдулица Ул. Сурдуличких Мученика бб.
Контакт тел. 017/812-870.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб.

Наставник физике

са 90% радног времена
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), односно 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 или 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и
хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, професор
физике и основе технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физику и
информатику, професор физике и хемије за основну школу,
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за
средњу школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани професор физике и хемије за основну школу, дипломирани
професор физике и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за
теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике-информатике,
дипломирани физичар – медицинска физика, дипломирани
професор физике мастер, дипломирани физичар мастер, мастер физичар, мастер професор физике, мастер професор физике и хемије, мастер професор физике и информатике, дипломирани физичар мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар мастер физике-астрономије, дипломирани физичар
мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани професор физике-информатике,
мастер, дипломирани физичар професор физике мастер,
дипломирани физичар – теоријска и експериментална физика
– мастер, дипломирани физичар – примењена и компјутерска
физика – мастер, дипломирани физичар – примењена физика
и информатика – мастер, дипломирани физичар – професор
физике и основа технике за основну школу – мастер, дипломирани физичар – професор физике и хемије за основну школу
мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор информатике и физике; дипломирани физичар-информатичар; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из
области физике. Уколико школа преузимањем или конкурсом
не заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 1
и 2 ове тачке, наставу и друге облике образовно-васпитног
рада за предмет физика може да изводи и: дипломирани физикохемичар, мастер физикохемичар (уз претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из
области физичке хемије или физике); мастер физичар (уз претходно завршене основне академске студије на студијским програмима из области физичке хемије или физике). Обавезно
образовање лица из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања 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.
Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из горе наведених дисциплина. Кандидат који нема образовање из тачке 6) обавезан
је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат треба да има и: 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; држављанство
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Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја: http: //www.mpn.gov.rs/ и
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи у оригиналу или овереном препису / фотокопији следећу документацију: 1) потписану биографију (ЦВ); 2) извод из
матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству не старије од шест месеци; 4) диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; 5) лица која су стекла академско звање
мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о претходно завршеним основним академским студијама на програмима из области физике, односно физичке хемије или физике (за
мастер физикохемичар и мастер физичар); 6) доказ о поседовању образовања 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, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту односно о положеном испиту за лиценцу; кандидат који
нема образовање из тачке 6) обавезан је да га стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; 7) доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе доставља само кандидат који
није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику, ако је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском језику сматра се да је достављањем дипломе или уверења
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски
језик; 8) доказ о неосуђиваности, односно уверење из казнене
евиденције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској
управи МУП-а Републике Србије, не старији од шест месеци.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Конкурсна комисија коју
именује директор утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана од истека рока за
пријем пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор
упућује у року од осам дана на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени од стране школе.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са листе
и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци о кандидатима биће коришћени искључиво у сврху обраде података у
конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података
о личности. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је Гордана Дамњановић,
секретар школе, телефон: 013/830-721. Пријаве на конкурс са
пријавним формуларом и траженом документацијом могу се
поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: 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 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба
да испуњава и услове прописане Законон о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20), и то: да има одговарајуће образовање, односно
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; 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
(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 ово
образовање); звање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да је држављанин Републике Србије; 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу документацију:
1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 3) диплому или уверење о
стеченој стручној спреми и одговарајућу исправу коју издаје
вискошколска установа као доказ да кандидат има образовање
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина или да
је положио испите из педагогије и психологије и доказ да има
положен испит за лиценцу односно стручни испит; 4) 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 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, не старији
од шест месеци (издаје полиција); 5) одштампан и попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете; 6) доказ
о знању српског језика (достављају кандидати који су образовање стекли на другом језику); 7) краћу радну биографију (осим
кандидата који први пут заснивају радни однос). Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање пре доношења одлуке о
избору кандидата. Кандидат који буде био изабран у обавези је
да пре закључења уговора о раду достави доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не старије од шест месеци. Рок за
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати пријаву достављају на адресу школе, Исе Јовановића 5, 26343 Избиште,
са назнаком: „Конкурс за радно место ___________“. Додатне
информације на телефон: 013/893-050.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове прописане у члану 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19
и 6/2020), у даљем тексту (Закон), и то да поседује: а) одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона, као 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 и 10/2016); б) психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицим; в) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторско понашање; г) уверење о држављанству Републике Србије; д) знање
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у Школи; Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као и
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке,
и технолошког развоја; биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; лекарско уверење (не старије
од 6 месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); копију извода
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим
кадидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јован Стерија Поповић” Велика Греда, Маршала Тита 116, 26 366 Велика Греда, у
затвореној коверти, са назнаком, “За конкурс стручни сарадник
– педагог”, лично или поштом. Ближе инфорације о конкурсу
могу се добити код секретара Школе на телефон 013/865-333.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133
e-mail: velikosredisteskola@gmail.com

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат подноси пријаву на конкурс у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, и то на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Минис-
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тарства просветем науке и технолошког развоја, уз који се
доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата. Кандидат треба да испуњава
опште услове за заснивање радног односа на основу Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. тумачење),
као и услове из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и 6/2020 даље: Закон) и Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гласник РС” – просветни гласник, бр. 11/2012,
15, 2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и
17/2021) и то да: а) да има одговарајуће образовање; б) одговарајуће високо образовање и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), студије другог
степена из области педагошких науке или интердисциплинарне, муктидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области педагошких наука, односно на основним
студијама у трајању од четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године;
в) да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; г) 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 кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; д) да има држављанство Републике Србије; ђ) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о исуњености
услова из тачке 2. а), в), г) и д) достављају уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2. б) ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Осим наведеног кандидат
доставља и: а) Доказ о стеченом одговарајућем образовању;
б) уверење о положеном стручном испиту (ако поседује); в)
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену копију);
г) уверење о држављанству (оргинал или оверену копију); д)
доказ о неосуђиваности (оргинал или оверену копију); ђ) краћу
радну биограгију. Конкурс се објављује у публикацији „Послови”, посредством Националне службе за запошљавање (НСЗ).
Пријаву са потребним прилозима кандидат треба да достави
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у огласима
Националне службе за запошљавање „Послови”, а на адресу
ОШ „Бранко Радичевић” у Великом Средишту, Стеријина 5,
26334 Велико Средиште, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Контакт тел.013/892-133; Емаил: velikosredisteskola@
gmail.com. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
решењем директора школе.

Радник за одржавање хигијене
– спремачица
УСЛОВИ: Кандидат подноси пријаву на конкурс у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, и то на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просветем науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата. Поред општих услова за заснивање
радног односа утвршених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аут. Тумачење), кандидат
мора да испуњава 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 даље: Закон), и то да:
а) да има одговарајуће образовање – завршена основна школа; б) да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) 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 кривично дело примање мита или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад Докази о исуњености
услова из тачке 2. а), в), г) и д) достављају уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2. б) ове одлуке прибавља се
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног кандидат доставља и: а) Доказ о стеченом одговарајућем образовању; б)
извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверену копију);
в) уверење о држављанству (оргинал или оверену копију);
г) доказ о неосуђиваности (оргинал или оверену копију); д)
краћу радну биограгију. Конкурс се објављује у недељном
листу „Послови”, посредством Националне службе за запошљавање (НСЗ). Пријаву са потребним прилозима кандидат треба
да достави у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
огласима Националне службе за запошљавање „Послови”, а на
адресу ОШ „Бранко Радичевић” у Великом Средишту, ул. Стеријина бр. 5, 26334 Велико Средиште, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Контакт тел. 013/892-133; e-mail:
velikosredisteskola@gmail.com. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем директора школе.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ницима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати
на горенаведену адресу у затвореној коверти са назнаком „За
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим
путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу
се добити на телефон: 019/466-119.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
26370 Хајдучица, Валентова 3
тел. 013/864-103

Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

Радник на одржавању хигијене (чистачица)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане у члану 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18, 10/19
и 6/2020), у даљем тексту (Закон), и то да поседује: а) одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона, као 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 и 10/2016); б) психичке,
физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицим; в) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторско понашање; г) уверење о држављанству Републике Србије; д) знање
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у Школи; Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као и
фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: Пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке,
и технолошког развоја; биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; лекарско уверење (не старије
од 6 месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); копију извода
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим
кадидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Пријаве доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић
Змај” Хајдучица, ул. Валентова 3, 26 370 Хајдучица, у затвореној коверти, са назнаком, “За конкурс стручни сарадник – педагог”, односно “За конкурс стручни сарадник – психолог” лично
или поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код
секретара Школе на телефон 013/864-103.

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 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања, и то да има одговарајуће образовања, I степен стручне спреме, односно завршену основну
школу. 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 пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства 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 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);
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. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу у затвореној коверти са назнаком: „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити
на телефон: 019/466-119.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“
19214 Рготина, Светосавска 2

Домар / мајстор одржавања
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 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања, и то да има одговарајуће образовање (III или IV степен средње стручне спреме) или одговарајућу стручну квалификациону оспособљености, као и
да поседује положен стручни испит за рад са судовима под
притиском за послове руковања постројењем у котларници.
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 на званичној интернет страници Министарства 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 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); 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. Психолошку процену способности за рад са децом и уче-

СРЕДЊА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе – наставник
француског језика

са 61,11% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог до 60 дана
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 важећем Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015,
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и
1/2021) и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и
1/2021).2) да 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњаваја 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).

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

Наука и образовање
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; - биографија. 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 следећи број телефона: 030 /463-391 и 030/ 463- 392.пријаве се достављају на
адресу: Средња школа „Никола Тесла” Бољевац, Кнеза Милоша
13, 19370 Бољевац, са назнаком „за конкурс- за радно место
наставника предметне наставе- наставник француског језика
ради замене одсутног запосленог до 60 дана”.

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

Радник на одржавању хигијене (чистачица)
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 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовања (И степен стручне спреме, односно завршену основну школу); 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 на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати подносе: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Минстарства просвете- http: //www.
mnp.gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију,
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1тачка 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); 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. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Владислав Петковић
Дис”, Зорана Радмиловића 10, 19341 Грљан у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће
бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на телефон 019/468-310.

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

Наставник предметне и практичне наставе за
предмет куварство
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног повратка

УСЛОВИ: поред општих услова из члана 24 Закона о раду (“Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука

Бесплатна публикација о запошљавању

УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) за заснивање
радног односа кандидат мора да испуњава посебне услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони,
10/19 и 6/20) и то: да има одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и важећем Правилнику о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам („Сл. гласник” бр. 5/15...1/21); 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела давање
или примање мита; за кривична дела из групе 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
ускладу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број
телефона/мејл адресу), а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверене
фотокопије диплома (односно уверења уколико диплома није
издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања;
доказ 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (уверење са високошколске установе, односно уверење о положеним испитима из педагогије и
психологије, односно уверење о положеним стручном испиту/
испиту за лиценцу – јер се сматра да наставник који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има ово образовање)
доставља кандидат који ово образовање поседују, кандидат
који не поседује ово образовање биће у обавези да га стекне
у року од једне, највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу у складу са
чланом 142 став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске
управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6
месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
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 (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. 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 мејл адресе. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија ће донети решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора.Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом доставити поштом или
лично на адресу: Средња школа “Бранислав Нушић” Сокобања,
Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За
конкурс за радно место наставника предметне и практичне
наставе - куварство” у року од 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе путем телефона 018-830-525. 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).

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „СЛАВКО РОДИЋ“
23231 Крајишник
Жарка Зрењанина 17

Психолог
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 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 стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета и студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-

дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног детета или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и кратку
радну биографију; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверење) о траженој врсти и степену стручне спреме; 3.
оригинал или оверену фотокопију уврења о држављанству
Републике Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; 5. доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло основно, 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
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којима кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије од 6
месеци); 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број: 023/854-014.
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 способност за
рад са децом и ученицима

ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“
Јарковац
Трг др Станислава Букурова 12

Наставник математике
Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду треба да испуњава и услове из чл. 139 и 140 ЗОСОВ-а, и
то: а) да има одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних срадника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19; б) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као ни за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике
Србије; д) зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 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. Пријаве са документацијом достављају се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Уз пријавни формулар који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе. За све додатне информације можете се обратити на тел. 023/857-009.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
23253 Конак, Маршала Тита 14

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, односно да: 1.
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
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Наука и образовање
о основама система образовања, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. није 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; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
кратку радну биографију; 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверење) о траженој врсти и степену стручне спреме;
3. оригинал или оверену фотокопију уврења о држављанству
Републике Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; 5. доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло основно, средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
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 (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду (кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду доставља овај доказ). Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења
могу се добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 023/3856-006. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
23244 Сутјеска, Бориса Кидрича 10

Стручни сарадник – библиотекар

са непуним радним временом од 20 сати недељно
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 чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 6 став 8 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) 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 става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 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 и податке
о свом професионалном развоју (портфолио); 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; 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
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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
лично или препорученом пошиљком, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”, на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Особа за контакт: секретар
школе, тел. 064/9553-010.

Секретар

са непуним радним временом од 20 сати недељно
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 чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има
одговарајуће образовање прописано чл. 132 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања; 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 става 1 тач. 1), 3), 4) и
5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1
тачка 2) овог члана 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 и податке о свом професионалном
развоју (портфолио); 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; 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 лично или препорученом пошиљком у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“, на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс“. Особа за контакт: члан комисије за пријем у радни однос, тел. 064/3903-342.

ОСНОВНА ШКОЛА “НИКОЛА ТЕСЛА”
23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то ако: 1. има одгова-

рајуће образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у 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. Кандидати за референта за
правне, кадровске и административне послове треба да имају
завршену средњу школу. Кандидати попуњавају пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан
и попуњен пријавни формулар треба да доставе: а) оверену
фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом одговарајућем образовању; б) уверење 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; в) уверење о држављанству
Републике Србије; г) извод из матичне књиге рођених; д) радну биографију. Сви документи се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима. Лекарско уверење да има одговарајућу
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс са комплетном документацијом доставља
се лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс – не отварати“. Рок за пријављивање на конкурс је
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне, недопуштене и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити на
телефон бр. 023/835-840.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2
тел. 023/3868-010

Секретар

са 50% радног времена
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, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у члану 132, 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон), а то су: 1. да
има образовање из области правних наука у складу са чланом
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. 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. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању: 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; 3. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 5. оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверена фотокопија извода
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Наука и образовање
из матичне књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем.

Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број - 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 –
др. закон и 6/2020) и то да: 1. има одговарајуће образовање у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом
140 став 1 Закона о основама система образовања које је стекло:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У
складу са чланом 143 Закона, када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли
је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника; када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар; када је образовање стечено у иностранству,
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника, на
основу акта о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем
министар; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик).
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС; 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању: 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; лица која су образовање стекла у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона или су образовање стекли у систему војног школства
или у иностранству, као доказ о испуњености услова у погледу стеченог образовања, за радно место за које конкуришу достављају оверену фотокопију решења министарства надлежног
за послове образовања (члан 143 Закона); 3. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду;
4. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“
23262 Томашевац, Трг слободе 8

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, мора испуњавати и посебне услове прописане чл. 139 Закона и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и то: одговарајуће образовање:
психолог; професор психологије, дипломирани психолог –
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општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани
психолог мастер. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Остали услови: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање
српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 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
лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање. За сва наведена радна места кандидати су дужни
да попуне пријавни формулар (са назнаком радног места на
које се конкурише) на званичној интернет страници Министарства просвете (http://www.mpn.gov.rs) и одштампан доставе
школи. Кандидат треба да приложи оригинале или оверене
копије (не старије од шест месеци у односу на дан пријаве):
дипломe о стеченој стручној спреми; уверењa о држављанству, изводa из матичне књиге рођених; уверењa из казнене
евиденције; кратку биографију. Доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати лично или
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
конкурс ___ (са називом радног места на које се конкурише)“.

Наставник енглеског језика
са 64,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду, мора испуњавати и посебне услове прописане чл. 139 Закона и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, и то: одговарајуће образовање:
професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; дипломирани филолог англиста; дипломирани
професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм Англистика; студијски програм или главни
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање мастер, морају имати претходно завршене основне академске студије из области
предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик,
књижевност, култура, модул Енглески језик и књижевност;
Енглески језик и књижевност; Англистика, Енглески језик и
књижевност са другом страном филологијом. Остали услови:
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 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 лице није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање. За сва наведена радна места кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар (са назнаком радног места на које
се конкурише) на званичној интернет страници Министарства
просвете (http://www.mpn.gov.rs) и одштампан доставе школи.
Кандидат треба да приложи оригинале или оверене копије (не
старије од шест месеци у односу на дан пријаве): дипломе о
стеченој стручној спреми, уверења о држављанству, извода
из матичне књиге рођених, уверења из казнене евиденције,
кратку биографију. Доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве достављати лично или путем поште на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс ____ (са
називом радног места на које се конкурише)“.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг кнеза Михаила 2

Дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

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 - одлу-

ка УС, 113/17 и 95/18 – аутент. тумачење), 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 чл. 16 и 22 Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ “Ђура Јакшић” Перлез, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање на студијама 2.
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) 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 или В) лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије) обима
240 ЕСПБ бодова; 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 високом образовању; а) оверену
фотокопију 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 или је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Услови 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. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату
може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана
достављења решења о избору кандидата од стране конкурсне
комисије. Директор о жалби одлучује у року од 8 дана од дана
подношења. Рок за подношење пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је 8 дана од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу
школе, са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације
обратити се директору школе, на телефон: 023/3813-170.

Секретар

са 50% радног времена
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,
113/17 и 95/18 – аутент. тумачење), 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 чл.
16 и 21 Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ “Ђура Јакшић” Перлез, а то су: 1. да има образовање из
области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/2018 – др.
закон и 6/2020), и то: А) високо образовање на студијама 2.
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) 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; секретар мора да има образовање из области
правних наука у складу са чл. 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/2018 – др. закон и
6/2020), и дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца
за секретара) у складу са чланом 132 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/2018 – др. закон и
6/2020), а ако нема лиценцу за секретара, секретар је дужан да
у року од две године од дана заснивања радног односа положи
испит за лиценцу за секретара у складу са чланом 132 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/2018 –
др. закон и 6/2020); секретар који има положен стручни испит
за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у
органима државне управе или државни стручни испит, сматра
се да има лиценцу за секретара; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
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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 кандидата 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 високом образовању;
а) оверену фотокопију 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), не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком;
6) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) – доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови 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. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору у року од
осам дана од дана достављења решења о избору кандидата
од стране конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у
року од 8 дана од дана подношења. Рок за подношење пријаве са доказима о испуњености услова конкурса је 8 дана од
дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се директору школе на телефон: 023/3813-170.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23000 Зрењанин, Цара Душана 80а

Секретар

на одређено време ради замене одсутог
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у
школи може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и противчовечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. За секретара школе
може да буде примљено лице које има образовање из члана
132 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и образовање и Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ “Ђура Јакшић” Зрењанин број I-262/16
од 01.09.2016. године, број I-220/17 од 01.09.2017. године,
I-102/18 од 23.03.2018. године, I-203/18 од 24.08.2018. године,
I-202/19 од 13.09.2019. године, I -226/20 од 15.09.2020. године,
I-330-18/21 од 15.09.2021. године – у делу који се односи на
секретара школе, односно треба да има: високо образовање из
области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Секретар треба да има и дозволу за рад
секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). Секретар
је дужан да у року од две године од дана заснивања радног
односа положи испит за секретара. Потребна документација: 1.
оригинал или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); 2. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
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блике Србије; 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази морају бити
достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошкогразвоја, а потребну документацију, заједно са попуњеним пријавним формуларом достављају
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, са назнаком: „За конкурс“. Сва
потребна обавештења можете добити од директора школе,
лично или на телефон: 023/566-208.

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

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образовање,
завршена основна школа; 2. 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. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Учесници конкурса треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној
основној школи, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверенуј фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ о познавању српског језика и језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад доставља кандидат који није стекао
образовање на српском језику. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15
дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „4. ОКТОБАР“
Војвода Степа, ЈНА 2
тел. 023/818-082
e-mail: os4oktobar@gmail.com

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
из члана 24 Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да
кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019
и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће прописано високо
образовање у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена – мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке акдемске студије
по пропису које уређује високо образовање или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године;
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 става 1 тач. 1), 3),
4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2) овог члана 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 кандидати доставе школи: радну биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипло-

ме одговарајућег образовања, степена и врсте стручне спреме,
прописаног чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања 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);
доказ 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (доказ не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију 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).

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из
члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 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
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 (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених, са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 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, који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
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послова надлежне полицијске управе), радну биографију (ЦВ).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у
складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања.

Секретар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС и 113/2017 и 95/2018), кандидат треба да испуњава и услове
у складу са чланом 132 став 2, чланом 139 и чланом 140 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закони 10/2019
и 6/2020), односно: 1) да поседује одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 140 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена (мастер академске студије, матер струковне
студије, специјалистичке академске студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ
не старији од 6 месеци); 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад – потврда факултета да је наставу на
студијама слушао на српском језику (доказ достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику); лице запослено на месту секретара мора да има дозволу
за рад секретара (лиценца за секретара), а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Секретар је
дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит за секретара. Секретару који не положи испит
за лиценцу за секретара у року од две године од дана заснивања радног односа престаје радни однос. Секретар који има
положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни
испит за запослене у органима државне управе или државни
стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) саставни су
део пријаве за конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи, и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу
са холограмом, уверење да кандидат није осуђиван (оригинал,
доказ не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад – лиценцу за секретара, уколико кандидат има положен испит за секретара школе или оригинал или
оверену фотокопију доказа о положеном правосудном испиту
или оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном
стручном испиту за запослене у органима државне управе или
оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима са високом
стручном спремом и радну биографију (ЦВ); 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. Пријава кандидата који није положио стручни испит за секретара неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит. 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).

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“
Елемир – Тараш
23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45

Референт за правне, кадровске и
административне послове
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

Бесплатна публикација о запошљавању

(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) четврти степен стручне спреме; Б) средња
школа (економског смера, гимназија, управна, правнобиротехничка); 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 у публикацији „Послови”. Пријаве слати
на адресу школе, 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.

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

Наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој школи –
предмет Гитара
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос
у школи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог
конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови
у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан
141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 5)
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса
треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2)
дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални статус –

гитариста; (5) мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 послове наставника, може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на српском језику (на коме се
остварује образовно-васпитни рад), или је положило испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142
став 1 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 претходног става наставник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање
образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се
да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Потребна документација: 1. оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће дипломе (уверења), кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1. степена; 2. оригинал или оверена
фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оригинал (или
оверену фотокопију) потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – за доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или оверена
фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим
кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства
и образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање
стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године,
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која
је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, по
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
на основу акта о признавању стране високошколске исправе
и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра.
Сви докази морају бити достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Пријавни формулар са документацијом доставити
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
на телефон: 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака.У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних
дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних предмета
у музичкој школи и одређених стручних
предмета у стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој школи,
предмета Гитара

за рад у матичној школи и издвојеном
одељењу у Ковачици (Дом културе „3. октобар”,
Др Јанка Булика 59)
УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни однос у
школи може да буде примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
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психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) овог
конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови
у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2, члан
141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник је лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса
треба да испуњава и услове из члана 2 став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани музичар, усмерење гитариста;
(2) дипломирани музичар гитариста; (3) академски музичар
гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални статус
гитариста; (5) мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У складу са чланом 141 став 7 послове
наставника, може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на српском језику (на коме се остварује
образовно-васпитни рад), или је положило испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 став 1
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
претходног става наставник је обавезан да стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање
образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да
наставник, који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. Начин
пријављивања кандидата на конкурс: кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају достављају на адресу школе у року од 10 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Потребна документација: 1. оригинал или оверена
фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о стеченом високом образовању 1 степена; 2. оригинал или
оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се доказује да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе – за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; 3. оригинал или
оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона; 4. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези образовања стеченог у некој од
република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици
Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по претходно
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе,
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника. II Када је образовање стечено
у систему војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. III Када је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, на основу акта
о признавању стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или оверену
фотокопију одговарајућег решења министра. Сви докази морају
бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији.
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Пријавни формулар са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или на
телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те
ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних
дана од дана сачињавања листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО ЋОПИЋ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

Стручни сарадник – педагог
са 50% норме

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 члану 139, 140,
142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања
(даље: Закон) и у члану 2 став 2–6 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А)
високо образовање на студијама 2. степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 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. 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 члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа
у установи); 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван
установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); 3. лице које је засновало радни однос на одређено време
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана
заснивања радног односа у установи); 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона);
5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник.
Послове стручног сарадника – педагога могу да обављају:
професор педагогије, дипломирани педагог – општи смер или
смер школске педагогије, дипломирани школски педагог – психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани
педагог – мастер. Кандидат треба и: 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; 5. да зна српски језик (језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад). Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о
одговарајућем високом образовању; А) оверена фотокопија
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; Б)
доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда високошколска установа); 2. уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из матичне књиге рођених, оригинал
или оверена фотокопија; 4. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки 3. који није старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; 5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе (диплома/
уверење издато на српском језику која се приложи као доказ
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 5). Лекарско уверење (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 стра-

ници 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. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се
директору школе на телефон 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23101 Зрењанин, Стражиловска бб.

Наставник предметне наставе из предмета
техника и технологија
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника предметне наставе из предмета техника и технологија треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће образовање; б) да има психичку,
физичку и здравствену способност; в) 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 кривично дело примање мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања
наставника (члан 140 став 1 и 2, чл. 141 и 142 Закона): наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Учесник конкурса треба да испуњава и услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021, 4/2021 и 17/2021- у даљем тексту: Правилник), односно
учесник конкурса треба да је за радно место наставник предметне наставе техника и технологија: професор техничког
образовања, професор технике, професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и
машинства, професор машинства, професор електротехнике,
професор техничког образовања и техничког цртања, професор техничког образовања и физике, професор физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО,
дипломирани професор физике и основа технике за основну
школу, професор физике и основа технике за основну школу, професор техничког образовања и васпитања, професор
техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког васпитања
и образовања, професор политехничког образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања, дипломирани педагог за техничко
образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике,
професор основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор техничког
образовања и медијатекар, дипломирани физичар – професор
физике и основа технике за основну школу – мастер, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу
– мастер, дипломирани професор технике и информатике – мастер, дипломирани професор технике – мастер, мастер професор
технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронско учење, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области теничког и информатичког образовања).
Наставу из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу
да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на
факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете; оригинал
или оверену фотокопију одговарајуће дипломе (уверења); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ да није осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система

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

Наука и образовање
образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија
уверења из МУП-а). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља само
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Напомена
у вези образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног школства и образовања стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено у некој од
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу
одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да
ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног
школства, испуњеност услова у погледу стеченог образовања
за обављање послова наставника, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, утврђује
решењем министар. III Када је образовање стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, на основу акта о признавању
стране високошколске исправе и мишљења одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем министар. Кандидати
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су приложени неопходни 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 који су навели у својим пријавама. Након обављене
психолошке процене 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 подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом
подносе се у затвореној коверти на адресу школе, лично или
поштом са назнаком ”За конкурс за радно место наставника
технике и технологије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Све информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 023/563-840.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја и опреме –
радник на одржавању машина, инструмената
и инсталација
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17 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 Правилником о организацији и систематизацији послова у Медицинској школи у Зрењанину: средње
образовање, IV степен стручне спреме, стечено након завршене гимназије или средње стручне школе; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. 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; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију 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; 5. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима – доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број: 023/533-270. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу канди-
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дата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног
за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Спремачица

са 82% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/17 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 Правилником о организацији и систематизацији послова у Медицинској школи у Зрењанину: I степен стручне спреме, односно завршена основна школа; 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 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. 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 – сведочанство о завршеној основној школи; 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 4. оригинал или оверену фотокопију 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; 5. 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 публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број: 023/533-270. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног
за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе – наставник
интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука, уз претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену

и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста интерне медицине; специјалиста
доктор медицине, специјалиста интерне медицине; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе:
1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању првог степена. Када
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или
у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља
и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услова из члана 139
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у огласним новинама „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од
секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270 и
023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос, који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава
на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе
– наставник хирургије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог
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Наука и образовање
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, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број
21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана;
специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана; 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 које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници
конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2.
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. оригинал или
оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у огласним новинама „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на горнаведену адресу,
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број:
023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос,
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико
кандидат не дође на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног
разговора са кандидатима које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног
за послове просвете. Уколико кандидат не дође на разговор у
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе са одељењским
старешинством – наставник прве помоћи
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 21,42% радног
времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања које је стечено: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20):
(1) доктор медицине; (2) доктор стоматологије; (3) специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; (4) виша
медицинска сестра; (5) виша медицинска сестра – техничар;
(6) виша медицинска сестра општег смера; (7) виша медицинска сестра интернистичког смера; (8) виша медицинска сестра хируршког смера; (9) виши медицински техничар; (10)
виша медицинска сестра; (11) струковна медицинска сестра;
(12) организатор здравствене неге; (13) специјалиста струковна медицинска сестра; (14) дипломирана медицинска сестра;
(15) мастер медицинска сестра; (16) дипломирани организатор
здравствене неге; (17) дипломирани организатор здравствене
неге мастер; (18) мастер организатор здравствене неге; (19)
мастер професор предметне наставе (претходно завршене
основне академске студије у области здравства); (20) струковна медицинска сестра – бабица. Лице из подтач. (4)–(20) треба
да има претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници
конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2.
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је
врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања). Кандидат доставља и: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 став
1тачка 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; оригинал или оверену фотокопију 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 и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима
које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе са одељењским
старешинством – наставник здравствене неге
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 78,58% радног
времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има
одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; в) изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): виша
медицинска сестра – техничар; струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска
сестра хируршког смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге мастер; мастер организатор здравствене
неге; мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства); струковна
медицинска сестра – бабица. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита. Кандидат треба да има и: 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; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2.
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16.
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања
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Наука и образовање
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). Кандидати достављају и: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 тачка
5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 6. оригинал или оверену фотокопију 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 и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима
које се када постане коначно оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове просвете.
Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
23253 Конак, Маршала Тита 14

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовања
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога, то јест високо образовање стечено: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета);
или б) високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да има дозволу за рад (лиценцу); 4. да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност); 5. да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
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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.
Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи следећу
документацију: 1. доказ о одговарајућем образовању – оверена
фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања; 2. дозволу за рад (лиценцу), односно
уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија/
препис документа); 3. потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија); 4.
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена
фотокопија) – може и из досијеа а изабрани кандидат ће доставити ново пре закључења уговора; 5. уверење о држављанству Републике Србије – оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци); 6. доказ да је стекао образовање
на српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6, кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање
српског језика доказују потврдом одговарајуће високошколске
установе да су положили испит из српског језика - оригинал
или оверена фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе, уколико кндидат
то поседује (оригинал или оверена фотокопија); 8. извод из
матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија;
9. уверење надлежног СУП-а којим кандидат доказује да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона и да није утврђено дискриминиторно понашање, не старије од дана објављивања конкурса
(оригинал или оверена фотокопија); 10. уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за
дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона – уверење не сме бити
старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена
фотокопија); 11. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, уколико се
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал или оверена фотокопија); 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду, уколико га кандидат
поседује (оригинал или оверена фотокопија извештаја просветног саветника); 13. радну биографију са прегледом кретања у
служби; 14. оквирни план рада за време мандата. Кандидати
могу доставити и доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Документација која се доставља
у виду фотокопија мора бити оверена од стране јавног бележника. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен од
стране школе након пријема решења о именовању директора
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), а одштампани пријавни
формулар заједно са пријавом на конкурс и потребном документацијом достављају школи. Рок за подношење пријава на
конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса
је 15 дана од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на
конкурс заједно са потребном документацијом о испуњавању
услова конкурса доставити лично или слати, на адресу школе
Маршала Тита 14, 23253 Конак, 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 023/3856-006.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77
тел. 023/3841-196

Педагог

са са 50% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то да: 1. има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 став 1 Закона о основама
система образовања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-

нарне, 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 ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о испуњености услова под
тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2 овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити:
1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању: 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; 3. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (да није старије
од 6 месеци); 5. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (да није старије од 6 месеци); 6. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Алекса Шантић”, 23240 Сечањ, Вожда
Карађорђа 77, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија
коју ће директор именовати посебним решењем.

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и
113/17), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), и то да: 1. има
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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 (српски језик). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. биографију; 3.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); 6.
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (да
није старије од 6 месеци); 7. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Алекса Шантић“, 23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77, са
назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Конкурс за пријем
у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем.
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Наука и образовање
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17,
95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и
услове утврђене у члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са важећим Правилником о
организацији и систематизацији послова ОШ „Ђура Јакшић“
Зрењанин и то: 1) завршену осмогодишњу школу (завршено
основно образовање и васпитање); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, 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. Кандидати
ради пријаве на конкурс треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, које према подацима
из казнене евиденције издаје полицијска управа; уверење не
сме бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал
уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Напомена:
све фотокопије које се подносе уз пријаву на конкурс морају
бити оверене од стране јавног бележника – нотара. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријаве слати на адресу школе:
Основна школа „Ђура Јакшић“ Зрењанин, Цара Душана 80/а, са
назнаком „За конкурс – чистачица”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Документација коју кандидати доставе на конкурс се не враћа. Потпуне
информације кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона 023/566-208.

ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник ликовне културе

са 25% радног времена, на одређено време ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139,
140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања
односно да: има одговарајуће образовање из Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи: Наставник ликовна културе: дипломирани
сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни педагог,
дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар
- професор ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани
уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна),
мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер
(завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са
завршеним факултетом ликовних уметности, - лице са завршеним факултетом примењених уметности, - лице са завршеним
факултетом примењених уметности и дизајна, за радно место
наставника треба да испуњава услове из чл. 140 Закона: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалис- тичке 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, мултидисц иплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена који комбинује целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; 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 обавезно образовање из
чл. 142 Закона, образовање из из психолошких, педагошких

114

| Број 962 | 01.12.2021.

и методи-чких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најм-ање 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;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобра-ћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-вичну
санкцију, и које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
је обавезан да изврши проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима код службе за запошљавање. Уз
пријаву на конкурс доставити следећу документацију: кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, просвете, науке и технолошког развоја
(доставља одштампани пријавни формулар), оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови
образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), доказ о некажњавању од МУП-а доказ о
испуњености услова из чл. 140 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови”, на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић”
Бочар, Трг ослобођења 4. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу на телефон: 023/789-209.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
“ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ’’
Зрењанин, Скерлићева бб.

1. Наставник предметне наставе
– куварство, националне кухиње,
прак. настава - блок

(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015,
11/2016, 2/2017, 13/18, 2/20, 14/2020и 1/2021), Правилником о
степену и врсти образовања наставника из опште-образовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гл. РС“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/16, 2/201,
13/2018, 7/19, 14/20 и 15/20) и Правилником о организацији и
систематизацији послова бр. 03-1/420 од 24.8.2020. године и
дел.03-1/474 од 24.08.2021. године, услове испуњавају:
За радна места 1 и 2: (1) виши стручни радник технологије
куварства; (2) гастролог; (3) менаџер хотелијерстава, смер
гастрологија; (4) виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство; (5) виши стручни радник
у угоститељству, смер кулинарство; (6) виши угоститељ; (7)
виши угоститељ - гастролог; (8) виши стручни радник - комерцијалист угоститељства; (9) комерцијалист угоститељства; (10)
виши стручни радник организатор пословања у угоститељству
- одсек кулинарство; (11) менаџер хотелијерства, смер гастрономија; (12) менаџер у гастрономији; (13) струковни менаџер
гастрономије; (14) струковни економиста за туризам и угоститељство; (15) струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство; (16) економиста за туризам и
угоститељство; (17) дипломирани менаџер гастрономије; (18)
дипломирани менаџер - гастрономија; (19) дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на смеру Хотелијерски
менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета; (20) дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, ако су на основним академским студијама
изучавани наставни садржаји из области предмета; (21) мастер менаџер, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Менаџер у гастрономији; (22) мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије
на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у
току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; (23) струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако
су изучавани наставни садржаји из области предмета; (24)
специјалиста струковни економиста за пословну економију и
менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани
наставни садржаји из области предмета. Лица сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам, мора имати
претходно стечено средње образовање за образовни профил,
односно смер: кувар, кувар техничар, техничар кулинар или
кулинарски техничар.
За радно место 3: конобар - специјалиста (са петогодишњим
радним искуству након положеног испита).

2. Наставник предметне наставе
– куварство, националне кухиње
и практичне настава

За радно место 4: основна школа.

на мађарском језику

3. Наставник практичне наставе услуживање
– блок, професионална пракса
за образовни профил конобар
са 69% радног времена

4. Спремачица
2 извршиоца

5. Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глaсник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - oдлукa УС 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) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр
aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe,
oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo
групe прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe,
трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу
цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или
oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу
oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли
висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем,
односно послове наставника практичне наставе у стручној
школи може да обавља и лице са одговарајућим средњим
образовањем и положеним специјалистичким испитом, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у
струци после стеченог специјалистичког односно мајсторског
испита; 2. има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. ниje oсуђивaнo прaвнoснaжнoм прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa
кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa,
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или рoдoскврнућe,
зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa
из групe кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну
сaнкциjу, и зa кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe; 4. има држављанство РС; 5. зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 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

За радно место 5: (1) дипломирани педагог; (2) професор педагогије; (3) дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипломирани педагог - мастер; (5) мастер педагог.
ОСТАЛО: Учесници конкурса за наведена радна места обавезно
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја(http://www.mpn.gov.rs); оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену
стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о познавању српског
језика, доставља кандидат који није стекао диплому на српском језику, а уколико конкурише за радно место наставника
куварства на мађарском језику неопходно је да достави оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на којем изводи образовно-васпитни рад или оригинал или оверену фотокопију потврде односно уверења којим се доказује да је положио испит из
језика на којем изводи образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе; 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 тaчка 4) Закона о основама система образовања и васпитања; оригинал потврде о
петогодишњем радном искуству за радно место наставника
практичне наставе услуживања, 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”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у
ужи избор, упућују се на психолошку процену способности коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему ће
кандидати бити обавештени путем телефона који су навели у
пријавама или путем имејла. Уколико кандидат који је поднео
потпуну и благовремену документацију не дође на разговор
или проверу поседовања знања рада на рачунару у заказаном
термину, сматраће се да је одустао и његова пријава ће се
одбацити. Пријаве се шаљу поштом на адресу: Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“, 23101 Зрењанин, Скерлићева
бб., са назнаком „За конкурс на неодређено време“.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

У посети предузетнику у Куршумлији

САМ СВОЈ ГАЗДА УЗ ПОДРШКУ
ПРОГРАМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У

Куршумлији сваке године влада
велико интересовање за програме
Националне службе за запошљавање, а
посебно за доделу субвенција за покретање сопственог бизниса. И ове године
је велики број незапослених аплицирао
за програм самозапошљавања. Један
од њих био је и Милан Костић.
Милан је категорисана особа са
инвалидитетом. Након што је остао без
посла одлучио је да крене путем предузетништва и отвори обућарску радњу.
Питали смо га како је дошао на ту идеју.
„Када сам напустио компанију
Симпо ШИК, у којој сам био запослен,
размишљао сам шта бих могао да радим. Схватио сам да је веома битно да
човек ради посао који воли, али и да
бих волео да се бавим нечим јединственим у свом граду. Како у Куршумлији нема обућара, а мени је тај занат
одувек био интересантан, одлучио сам
да отворим управо обућарску радњу.
Након тога сам пет месеци учио занат
код обућара у Прокупљу и ту сам стекао знања и вештине потребне за овај
посао“, испричао нам је Милан.
Да је код Милана заиста постојала јака мотивација за оваквим пословањем, види се чим се уђе у његову
радњу – изузетно чист и уређен простор, опремљен потребним машинама, алатима и материјалом. Има и ту
предност да је близу центра Куршумлије. Како сам каже, сарадња са Националном службом за запошљавање
му је била од велике користи.
„Када сам решио да отворим фирму и будем свој газда, од пријатеља
сам сазнао за програм за самозапошљавање у Националној служби за запошљавање и решио да конкуришем.
Од новца који се додељује преко овог
програма купио сам потребне машине
и репроматеријал и кренуо са послом.
То ми је било од велике помоћи.“
На крају смо питали Милана како
је бити предузетник и бавити се оваквим занатом у Куршумлији.
„Лепо је, човек је сам свој газда. У
овако малој средини неопходно је да
човек има оригиналну идеју, али такође и љубав према послу и ентузијазам. A онда ће резултати свакако бити
позитивни“, казао нам је на крају разговора млади куршумлијски обућар.
Бранислав Страхинић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Војводе Радомира Путника 20 Крушевац
тел. 013/306-800
Балканска 33
тел. 037/412-501
Вршац
Феликса Милекера 21
Лесковац
тел. 013/802-400
Млинска 16
тел. 016/202-411
Сомбор
Апатински пут 1
Пожаревац
тел. 025/464-000
Шумадијска 31
тел. 012/538-100
Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
Смедерево
тел. 022/638-801
Др Миладина Милића 2
Суботица
тел. 026/633-900
Јована Микића 12
Ужице
тел. 024/644-600
Железничка 22
Крагујевац
тел. 031/590-600
Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Пријепоље
Санџачких бригада 11
Јагодина
тел. 033/719-011
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011
Чачак
Жупана Страцимира 35
Ниш
тел. 032/303-700
Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад
Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/488-5901, 021/488-5902

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

